
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
November 28, hétfő, 6 óra: A Plébánia híveiért 
November 29, kedd, 6 óra: Miller és Halász család élő és + tagjai 
November 30, szerda, Szent András apostol,  

6 óra: + Szülők, testvérek, + és élő hozzátartozók 
8 óra: Horváth Sándor temetési szentmiséje 

December 1, csütörtök, 6 óra: + András atya 
December 2, péntek, 6 óra: Hálából házassági évfordulón 
December 3, szombat, 6 óra: + József és szülei  
December 4, Advent 2. vasárnapja 

6 óra: + Anna és Zoltán szülők, nagyszülők 
8.30 (Bazita): Hálából 80 évért 
10 óra: + Ferenc és Anna nagyszülők és fiúk: Ferenc 
18 óra: + Jolán testvér, + szülők, nagyszülők 

 

 

Elkezdődött az adventi időszak, reggel 6 órai kezdettel roráte szentmi-
sék lesznek, így hétköznaponként nincsenek esti szentmisék, valamint 
vasárnaponként is reggel 7 óra helyett 6 órakor lesz szentmise. Minden 
szerdán és szombaton a hajnali szentmisék gyertyás szentmisék lesznek. 

Holnap, november 28-án Szentségimádási napunk van! 18 óráig bármi-
kor be lehet térni a templomba. Részletek a hírlevélben! 

November 29-én, a hónap utolsó keddjén a roráte mise után szentség-
imádásra és közbenjáró imára várjuk a híveket. Imaszándékaikat, kérései-
ket az újságos asztalon lévő füzetbe előre felírhatják. 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 
pénteken a roráte mise után szentségimádás lesz, szombaton pedig a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

Az Adventi Lelkigyakorlatot szervez a Verbum Dei Család zalaegerszegi 
közössége Plébániánkon, melyre szeretettel hívják mindazokat, akik sze-
retnék az idei Adventben elmélyíteni hitüket, lelki várakozásukat.  Részle-
tek a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Plébániai Karitász csoportunk a helyben élő rászoruló családok javára 
adventi adománygyűjtése elkezdődött, amely során tartós élelmiszer és 
pénz-adománnyal segíthetünk, melyeket a templomban lehet leadni.  

Ehhez kapcsolódóan december 10-én, szombaton 15 órától jótékony-
sági Adventi Teadélutánra tartunk. Színes programokkal várjuk plébániánk 
közösségét a Szent József Házba ezen a napon, melynek teljes bevételét a 
Karitásznak ajánljuk fel. Kézműves termékeket és sütemény felajánláso-
kat hálásan fogadunk. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.  

 

 

.Plébániai Hírlevél 
2022. november 27. 
Advent I. vasárnapja 

 

 

Adventi kalendárium 
 

Hamarosan meg-
érkeznek a jövő évre 
készített plébániai 
falinaptárjaink, ben-
nük a képek segítenek 
felidézni egy-egy szép 
eseményt, alkalmat, 
amikor közösen emel-
tük szívünket Isten-
hez. De az a naptár a 

jövő évnek szól. Ám a mai nappal gyermekek tucatjai kezdenek el nyito-
gatni kicsiny ablakokat házakon, vagy egy-egy betlehemi figurát állítani a 
családjuk betlehemi barlangistállójába, vagy ki tudja miféle ötletességgel 
párosul a készületük. 

De vajon nekünk, felnőtteknek miként néz ki az idei adventi naptá-
runk? Telis tele van már mindenféle elintéznivalóval, bevásárlás, sütés-
főzés, látogatás, már adventben karácsonyozás a céggel, karácsonyozás a 
csoporttal, karácsonyozás mindenki mással (és így karácsonyra már sem-
mi kedvünk nem marad karácsonyozni…), stb. 

Ahhoz szeretnék most pár javaslatot adni, hogy milyen lelkiségi és egy-
házközségi alkalmak lesznek, amelyek segítenek bennünket is megérkezni 
karácsonyhoz. 

Roráte szentmisék: Ha valami, akkor ez biztosan olyan, hogy tudatos-
ságot, elköteleződést kíván. Hiszen kinek van humora egy hónapon ke-
resztül korán felkelni, nem biztos, hogy a reggeli ima után még egy reggeli 
misét is beépíteni a napjainkba? Van-e értelme álmosan, fáradtan, hideg-
ben elballagni a templomba? Én azt mondom: IGEN! Rengeteg áldozattal 
jár, de nagyon megéri! Minden reggel 6 órától vannak a hajnali szentmisé-
ink. Mindazok, akik eljönnek a rorate szentmisékre, egy-egy kis szalmacsu-
takot dobhatnak Jézus jászlába, hogy mire karácsony szentestéjéhez érke-
zünk, kibélelt jászol várja az Üdvözítőt. Igazán szépek tudnak lenni a gyer-
tyafényes szentmisék. Csak a mécsesek lángjának halvány fénye világítja 



meg templomunkat. Eddig szerdán és szombaton voltak a gyertyafényes 
szentmisék. Ha kapunk reggelente segítséget a sok pici mécses meggyúj-
tásában, akkor akár minden nap lehet ez is! Köszönjük, ha valaki jelzi a 
sekrestyésnek, hogy vállal ilyen szolgálatot! 

Szeretetvendégség: Szombatonként pedig tartanánk szeretetvendégsé-
get. Ehhez idén is önkéntes alapon lehet szolgálatot vállalni, hogy a ha-
rapni való és a meleg tea elő legyen készítve a Szent József Közi Házban. 

Gyónás: Jó lenne már most elhatározni és beírni a naptárba, hogy mi-
kor próbáljuk elvégezni a szentgyónásunkat. Igyekszem reggelente még 
korábban jönni, hogy már mise előtt ehessen a bűnbocsánat szentségé-
ben részesülni. Külön kérem, hogy próbáljunk meg dec. 13-án minél töb-
ben meggyónni, amikor vendég atyák is tudnak segíteni a gyóntatásban! 

Szentségimádási Nap: Rögtön a második napon, november 28-án van 
templomunk szentségimádási napja. A reggeli roráte szentmise után 
szentségkitétel, majd pedig zsolozsma imádság lesz. Onnantól kezdve este 
hat óráig bármikor be lehet térni a templomba csendes imára. Közös ima-
alkalom lesz 11 órától a kerület papjaival. 12kor Úrangyala, majd napközi 
zsolozsma. 16.15 től közös rózsafüzér. 17 órától közös szentségimádási 
óra, 17.45 től esti zsolozsma és a végén Szentségeltétel. Ha tehetik, szán-
junk időt az egyéni és a közös imádságra is! 

Adventi Teadélután: December 10-én 15 órától testet, lelket, szelle-
met töltő kedves programokkal várjuk a híveket, környékbelieket. Versek, 
énekek, zenék közben könnyen eltanulható kézműves dolgokkal ismer-
kedhetünk és a jótékonykodást is gyakorolhatjuk. Részletek a plakáton. 

Koncertek: December 11-én a városi vegyeskar és a Liszt iskola diákkó-
rusa ad közös adventi koncertet. December 18-án pedig hagyományokhoz 
híven a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar ad jótékonysági koncertet a 
Karitász javára. 

Templomdíszítés: Dec. 22-én öltöztetjük templomunkat ünnepi dí-
szekbe. 9 órától várjuk a lelkes és szorgalmas segédkezőket, hogy a fák, 
füzérek, díszek és minden egyéb a helyére kerüljön! 

Betlehem állítás: Ismét szeretnénk szabadtéri betlehemet állítani a 
templom elé. December 1-jétől folyamatosan bővül és népesül be. Min-

dazok, akik ere járnak, testközelből még nagyobb átéléssel képzelhetik 
bele magukat a gyermek Jézus születésének körülményeibe. December 
24-én délutántól egészen 18 óráig pedig élőállatokkal is szemléltetjük a 
2000 évvel ezelőtti esemény döbbenetes valóságát. 

Pásztorjáték: Dec. 24-én 16.30-tól pásztorjátékot adnak elő fiataljaink. 
Várunk mindenkit, hogy a misztériumjáték által ismét részesei lehessünk a 
Messiás érkezésének!  

Éjjeli muzsika és éjféli szentmise: Lelkes kis ének és zenekar készül, 
hogy 23.30-tól ismét az ünnepre hangolja szívünket. Hallgassuk meg őket 
szeretettel! Éjfélben pedig ünnepeljük meg a csodát, hogy földre száll az 
Isten! 

Írjuk be naptárunkba, éljük meg jól az adventi készületet, vegyünk részt 
minél többen a közösségi programokon, hogy az ünnep is közös lehessen! 

 

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel 

egyházmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, hogy 

őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet útját járják! 
Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is! 

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hűséget 
és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcses-
ségében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és áldd 
meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak! 
Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk 
egész közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! 

Ámen. 
 

Plébániánk decemberi imaszándéka: A papnövendékekért és új hivatáso-
kért könyörgünk, hogy legyenek papok és szerzetesek, akik hűséges éle-
tükkel és szolgálatukkal elénk élik Jézust! 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Dabronyi Katalin Magdolna: 2022. november 22. 

Nyugodjék békében! 

Adventi szentmiséken összeszedettségünket segítheti, ha különbö-
ző szövegvariációkat használunk. Ennek egyik lehetősége, ha az átvál-
toztatást követő „Íme, hitünk szent titka!” felszólítás után a következő 
feleletet adjuk: „Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a 
kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz!” 


