
A mai vasárnap a közösségi ház építésére és altemplom bővítésére ajánl-
juk fel a perselyadományokat. Isten fizesse meg mindenkinek nagylelkű 
adományait, amelyekkel hozzájárulnak a munkálatokhoz! 

Köszönjük mindenkinek a karácsonyi ünnepkörben való helytállást! Kü-
lön köszönjük az önkénteseknek az adventi koszorúk elkészítését, kará-
csonyi takarításban és díszítésben nyújtott önzetlen segítségnyújtást!  

Köszönjük a felajánlott, gyönyörű fenyőfákat Mózer Gézának és a Paulo-
vics családnak! Nagy segítség volt ezen felül az is, hogy idén is készülhe-
tett szabadtéri, élőállatos betlehem! Köszönjük az adományozók és fel-
ajánlók segítségét! 

Január 3-án, hétfőn a reggeli szentmise után Jézus Neve litániát imád-
kozzuk el. 

Január 6-án, szerdán, az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe lesz. 
Ez a nap parancsolt ünnep, vagyis szentmise látogatási kötelezettségünk 
van. Bazitán 16.30-kor, a plébániatemplomban pedig reggel 7 és este 18 
órakor lesz szentmise. Ünnepélyes vízszentelés Bazitán és az esti 6 órakor 
kezdődő szentmisében lesz! 

Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk 
otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra 
a plébánia hivatalban lehet feliratkozni.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek. Mindkét nap 17 órától szentség-
imádásra, 18 órától szentmisére várjuk a testvéreket. Pénteken folytató-
dik a Közösségek közössége, ahol az esti szentmisét követően 19 óráig 
zenés imádság lesz, majd részt veszünk egy közös tanításon, majd a hallot-
takról kiscsoportokban folytatva tudunk beszélgetni, gondolkodni. Újabb 
előadás témája: Szent József álmai. Várunk mindenkit szeretettel, hogy 
aztán kiscsoportokban is megbeszélhessük a hallottakat. 

Január 9-én, vasárnap a lelkipásztori munkatársak veszik át megbízóleve-
lüket a 10 órai szentmisén. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy imád-
sággal támogassuk azokat, akik közösségünkben kiemelt szolgálatot látnak 
el! 

Februárban kezdjük el a jegyes felkészítéseket! Kérjük, hogy mindazok, 
akik az idei esztendőben szeretnének (plébániánkon) egyházi házasságot 
kötni, jelentkezzenek a plébánia hivatalban! 
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Egy új világ határán 
 

Áldott újesztendőt kívánva köszön-
töm Plébániánk hívő népét, a 
kertvárosiakat és a bazitaiakat és min-
dazokat, akik közösségünkben élik meg 
Istennel való kapcsolatukat! 

Nem akármilyen évet tudhatunk ma-
gunk mögött! Bizonyára ki tudnánk 
emelni valamennyien egy-egy olyan eseményt, amelyre úgy tekintünk 
vissza, hogy milyen kár, hogy a múlté, hiszen örömmel éltük meg. De 
vannak olyan eseményei a mögöttünk lévő esztendőnek, amelyekre ha 
visszagondolunk, egy nagy kő esik le a szívünkről és valahogy úgy fo-
galmazunk: „csakhogy végre az is elmúlt!” 

Rendben van, így, vagy úgy, de mögöttünk van újabb 365 nap. De mi 
van előttünk? Ez már sokkal izgalmasabb kérdés! Egy régi könyvtár, 
régi polcán van egy régi könyv, amelynek gerincén olvasható a könyv 
címe: „Egy új világ határán”. És az az érdekes, hogy a könyvbe nem 
lehet belelapozni, mert a könyv egy titkos ajtót fed el, amit ha meg-
nyomnak, valóban egy „új világ” egy rejtett folyosó várja a látogatót. 
Persze mára ez már csak múzeum, de éppen most jutott eszembe, 
amikor egy új világ határához érkezünk meg. És mi kissé feszengve kér-
dezzük: vajon mi vár ott ránk? Vagy, ahogyan József Attila egyik versé-
ben fogalmaz: „S mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, Honnan 

uszulnak ránk új ordas eszmék, Fő-e új méreg, mely közénk hatol – 

Meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...” /Thomas Mann üdvözlése/. 
Nagyon sokan azt mondják, hogy a vallásos emberek azok, akik nem 

tudják elfogadni, hogy a világ olyan, amilyen és helyette egy kitalált 
világot építenek fel magukban, amelybe elmenekülhetnek a világ prob-
lémái elől, ahol csendre találnak a zajos világ közepette, ahol békére 
lelnek a megannyi békétlenség és konfliktus idején. Kísértetiesen ha-
sonlít ez a fajta elgondolás ahhoz, ahogyan Karl Marx gondolkodott a 
vallásról, amikor azt mondta: „a vallás a nép ópiuma”. Pedig nyugodtan 



kimondhatjuk, hogy a vallásos ember, aki hitének fényénél szemléli a 
világ eseményeit, sokkal reálisabb terveket tud szőni és nagyobb biza-
kodással tud feladatainak nekiállni, mint az, aki a jövőben nem bízik, 
csak a múltat foltozgatná. 

Napjainkban soha nem látott keletje van azoknak a sci-fi könyveknek 
és filmeknek, amelyek arról szólnak, hogy vissza lehet ugrani az időben 
és meg nem történté lehet tenni ma szemmel történelemnek ismert 
eseményeket. A mai ember sokszor nem azon dolgozik, hogy miként 
lehetne a jelenből valami boldogabb jövőt kihozni, hanem belemene-
kül abba a gondolatba, hogy megpróbálná a múltat másként csinálni 
azért, hogy ne úgy legyenek a jelen dolgai, ahogyan azokat most ta-
pasztaljuk. Könnyebbnek látjuk, hogy idejében kiiktassunk a történe-
lemből egy Hitlert és Sztálint, mintsem azt mondani, hogy úgy kell ala-
kítani az életünket, hogy tanulva a múlt hibáiból, soha többé ne lehes-
senek barbár, gyilkos eszmék és elvakult, beteges emberek. 

Egy olyan év elé nézünk, amely sok szempontból fog bennünket dön-
tési helyzetbe hozni. Olyan alkalmak lesznek, amelyek próbára teszik 
bennünk a hitet, a hűséget, a reményt vagy éppen a szeretetet. Lehet, 
hogy a nagy angol politikus és író szavai az idei év elején is igazak lesz-
nek: „Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnye-

ket.” Komoly munka lesz a jót megtartani, a rosszat elvetni és a hibát 
kijavítani. 

De, tudatosítani kell magunkban, azért mondhatjuk, hogy új világ ha-
tárához érkeztünk 2022-vel, mert a 2021-es régit mi túléltük. És min-
dezt nagyon sokan nem mondhatják el magukról, szeretteikről! Ne-
künk túlélőknek kell úgy alakítani életünket, hogy abból ne csupán egy 
új világ formálódjon, hanem egy jobb világ, benne jobb emberekkel! 

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

Boldog új évet kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 
 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért és a járvány megszűnéséért: 

 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hív-

nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Anyakönyvi hírek: 
Temetés 

Bangó Lóránt László: 2021.december 29. 
Bangó Krisztina: 2021.december 29. 

Mózer Ernőné Károly Erzsébet: 2021. december 29. 
Horváth Ferencné Tóth Márta: 2021.december 30. 

Farkas Jánosné Oláh Mária: 2021. december 30. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

Január 3, hétfő, Jézus Szent Neve, 7 óra: + Malvin és Cecília 
Január 4, kedd, 18 óra: + Irma 
Január 5, szerda,  

8 óra (Altemplom): Czupi Istvánné Teodóra temetési szentmiséje 
18 óra: Élő Tímeáért és családjáért 

Január 6, csütörtök, Urunk megjelenése (Vízkereszt)  
 7 óra 

16.30 (Bazita) 
18 óra: 6+ Szülők és testvérek 

Január 7, péntek, Penyaforti Szent Rajmund, 18 óra: + Ilona 
Január 8, szombat, 7 óra: + László unokatestvér 
Január 9, Urunk megkeresztelkedése  

7 óra: Szeglet család élő és + tagjai 
8.30 (Bazita)  
10 óra: + László férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Szülők 

 

Múlt vasárnap, Szent István diakónus ünnepnapján, az esti szentmisében 
megtörtént Dr. Marx Gyula ünnepélyes felvétele a szentelésre készülők 
sorába. Innentől kezdve a közösségünk is hordozza imáiban, hogy valóban 
vállalni tudja Isten hívását és a diakónusi szolgálattal járó kötelezettsége-
ket és mindeközben olyan lelkületűvé formálódjon, amely Krisztushoz és 
Egyházához hűséges! A felszentelésig van lehetőség arra, hogy akinek 
bárminemű észrevétele van az üggyel kapcsolatban, azt a plébános vagy a 
megyéspüspök felé jelezze. 


