
Köszönöm mindazok segítségét, akik idejüket és energiájukat szánták arra, 
hogy ismét elkészült a szabadtéri betlehem, amely a következő hetekben 
folyamatosan benépesül, hogy szentestére az élő állatokkal legyen teljes az 
összkép. És köszönjük a Fiatal Felnőtteknek a szombati roráte utáni agapét! 

December 10-én, szombaton 15 órától jótékonysági Adventi Teadélutánt 
tartunk. Színes programokkal várjuk plébániánk közösségét a Szent József 
Házba ezen a napon, melynek teljes bevételét a Karitásznak ajánljuk fel. Kéz-
műves termékeket és sütemény felajánlásokat hálásan fogadunk. 15.00-tól 
Teaház; 15.30 Verő család adventi koncertje; 16.30 Karácsonyváró versek, 
novellák; 18.00 „Lélekben Betlehembe” János atya előadása; Közben lesz 
adventi vásár, kézműveskedés, fotósarok, sok finomság: gofri, forralt bor. 
Kézműves termékek, kézzel készült apróságok és sütemény felajánlásokat 
hálásan fogadunk! Várjuk együtt az Urat! További információ a kihelyezett 
plakáton olvashatók.  

Boldog Brenner János vértanú egyházmegyei ünnepét december 10-én, 
szombaton 10 órakor tartják a Szombathelyi Székesegyházban. A szentmise 
szónoka Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek lesz.  

Mivel szentmisék alatt nincsen gyónási lehetőség, kérem, hogy szentmi-
sékre korábban érkezve valamennyien végezzük el szentgyónásunkat még az 
advent folyamán. Minden nap, a szentmisék előtt fél órával van gyónási lehe-
tőség! 

Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni 
szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket a plébá-
nia hivatalban! 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az 
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia 
hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Minden adományt 
hálásan köszönünk! 

A 2023. évi Házasság hete keretében megrendezni tervezett „Régi eskü-
vők” című kiállítás összeállításához kéri a szervező Családkapocs Egyesület a 
hívek és ismerőseik felajánlásait. A tárlaton régi szokások bemutatásához 
várjuk elsősorban a minél régebbi képek, iratok, esküvőhöz kapcsolódó tár-
gyak felajánlását, amelyeket a plébániahivatalban adhatnak le január 4-ig. A 
kiállítás után a felajánlott tárgyakat visszaszolgáltatjuk. 

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

December 6-án, a hajnali szentmise után Brenner kilenced imádkozásával 
kezdjük meg készületünket vértanú papunk december 15-i, liturgikus ünne-
pének megülésére. 
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Advent II. vasárnapja 

 

 

Fogadj örökbe! 
Millió formában láttam már felhívást arra, hogy fogadj örökbe egy 

kiskutyát, egy állatkerti jószágot, manapság divatos örökbe fogadni egy 
fát, vagy bármit. Na és most itt van egy újabb csoport: fogadj örökbe 
egy papot. 



Eddig is voltak amolyan érdekes és figyelemfelhívó címekkel ellátott 
programok, mint pl. hogy „Hívd meg a papodat egy sörre!”, vagy „Szólj 
be a papnak!” Különböző volt a fogadtatása ezeknek a kezdeményezé-
seknek. Voltak, akiket felbátorított, voltak akikben elültette, hogy 
mintha amolyan cselekvésképtelenek lennének a papjaink, ezért kell 
velük kezdeni valamit. Van, akinek a cím első pillantásra a 21 éve meg-
halt Zámbó Jimmy egyik dala ugrott be: Fogadj örökbe, most és mindö-
rökre! -  és ennek alapján megborsózik, gondolván: egy papot mindö-
rökké? Na, ne! 

Elődöm, Róbert atya pár évvel ezelőtt már ugyanezt elindította itt a 
kertvárosban, hogy „sorshúzással” lehetett papokat örökbe fogadni és 
imádkozni értük. Most – hívek kezdeményezésére - ez lesz kiterjesztve 
egyházmegyei szintre. A Pasztorális Iroda elérhetőségén kell jelentkez-
ni, ahol véletlenszerűen kiválasztanak egy nevet az egyházmegye pap-
jai közül és őérte lehet imádkozni egy éven keresztül (de, persze meg-
hosszabbítható…). Ez amolyan személyes elköteleződés, ami lelkiisme-
reti kötelezettségvállalást jelent. XY atyáért minden nap imádkozik, 
könyörög, felajánlja érte szenvedéseit, küzdelmeit, bármit. 

Igen, a papoknak is szükségük van arra, hogy imádkozzanak értük. A 
hívek joggal várják tőlünk, hogy legyünk az imádság emberei, de ne-
künk, papoknak is szükségünk van arra, hogy imával kísérjék életünket, 
szolgálatunkat. 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik vállalják, hogy 
ilyen módon is elkötelezik magukat a hivatások ügyének szolgálatában! 
Aki imádkozni tud a papokért, ő nemcsak elvárásokat támaszt, hanem 
tenni is akar azért, hogy pásztoraink egyre jobban váljanak hasonlóvá a 
legfőbb Pásztorhoz, a Jó Pásztorhoz, Jézushoz.  

 

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 hiva-
tásokért könyörgünk, hogy legyenek papok és szerzetesek, akik hűsé-
ges életükkel és szolgálatukkal elénk élik Jézust! 

 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Büki Bella: 2022. november 27. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Horváth Sándor: 2022. november 30. 
Martinov Bronyiszlavovics: 2022. december 2. 

Nyugodjanak békében! 
 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
December 5, hétfő, 6 óra: Gyógyulásért 
December 6, kedd, Szent Miklós püspök, 6 óra: Élő gyermek 
December 7, szerda, Szent Ambrus püspök és egyháztanító 

6 óra: + Zoltán István édesapa 
December 8, csütörtök, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatá-

sa,  
6 óra: + Kristóf kisfiú (+6.évf) 
18 óra: + Rozália édesanya 

December 9, péntek, Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 6 óra: Kőszegvári, 
Békefi és Füle család élő és + tagjai és a Szent Család Óvoda vezetője 

December 10, szombat, 6 óra: + Ferenc; Hufnagel, Kustány és László csa-
lád + tagjai 

December 11, Advent 3. vasárnapja 
6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők 
8.30 (Bazita): Hajnal Sándor és felesége Teréza 
10 óra: + Mária és Géza szülők, + nagyszülők 
18 óra: + Férj, édesapa nagyapa, a Plébániánk hívei és József gyógyulá-
sáért, testi, lelki egészségéért 


