
December 14-én, szerdán kivételesen nem lesz hivatali szolgálat a plé-
bánián. Megértésüket köszönjük! Aznap este folytatódik a „Nehéz kérdé-
sek, világos válaszok” on-line előadássorozat, Életszentségre vagyunk 
meghívva címmel, amelyet Dr. Kürnyek Róbert atya tart. 18 órától a kö-
zösségi teremben együtt kapcsolódhatunk bele az előadásba.  

December 17-én, szombaton 12 órakor szegény sorsú testvéreinket 
látjuk vendégül templomunkban. Középen állítjuk fel az asztalokat, pado-
kat. Önkéntesek segítségét kérjük, hogy asztalok, padok a templomba 
legyenek felhordva, az előre elkészített ételeket szervírozzuk, teát kínál-
junk, beszélgessünk velük. Különösen is kérem a Karitász munkatársait, de 
számítunk minden jóérzésű, jószándékú emberre,  

December 18-án, vasárnap a roráte szentmisére érkezik a betlehemi 
gyertyaláng. Az esti szentmise után pedig a Karitász javára jótékonysági 
koncertet ad a Liszt Iskola Régi Diák Kórusa. Várunk mindenkit szeretettel! 

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése december 18-
ig tart, amely során tartós élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk a 
helyben élő nehéz helyzetben lévő családoknak. Minden adományt a 
templomban lehet leadni. Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét! 

Plébániánk 2023-as falinaptára Böjte Csaba idézetekkel az újságos asz-
talról megvásárolható.  A naptár előállítási költsége 2000 Ft. 

Megjelent a Martinus decemberi száma, amely az újságos asztalról 
megvásárolható. 

Mivel szentmisék alatt nincsen gyónási lehetőség, kérem, hogy szent-
misékre korábban érkezve valamennyien végezzük el szentgyónásunkat 
még az advent folyamán. Minden nap, a szentmisék előtt fél órával van 
gyónási lehetőség! Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban 
szeretnék elvégezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek 
bejelenteni őket a plébánia hivatalban! 

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

A 2023. évi Házasság hete keretében megrendezni tervezett „Régi es-
küvők” című kiállítás összeállításához kéri a szervező Családkapocs Egye-
sület a hívek és ismerőseik felajánlásait. A tárlaton régi szokások bemuta-
tásához várjuk elsősorban a minél régebbi képek, iratok, esküvőhöz kap-
csolódó tárgyak felajánlását, amelyeket a plébániahivatalban adhatnak le 
január 4-ig. A kiállítás után a felajánlott tárgyakat visszaszolgáltatjuk. 

 
 

 

Plébániai Hírlevél 
2022. december 11. 
Advent III. vasárnapja 

 

 

Macula originalis non est in te 
 

Kispap koromban a szeminárium scolájával 
énekeltünk egy nagyon szép,  latin nyelvvű 
éneket Szűz Mária szeplőtelenségének tényét 
megvallva, amelynek első két sora így hang-
zik: „Tota pulchra es, Maria, et macula 
originalis non est in te.” – vagyis: Egészen 
tiszta vagy, Mária, és az eredeti bűnnek foltja 
nincsen benned. El tudják képzelni, hogy (no-
ha kis létszámú, de annál lelkesebb) férfi kó-
rusunk hogy énekelte ezt a hitvallást! Nagyon 
szép volt! 

És, amikor kihangsúlyozták, hogy Prohász-
ka Ottokár püspök emlékeztette a teológia 
budapesti „fellegvárát” hogy a „Pázmány-

egyetem alapszabályai megkívánják, hogy 

tanárok s tanítványok készek legyenek a szep-

lőtelen fogantatásért síkra szállni”, még öntudatosabban énekeltük, val-
lottuk meg. 

Mindez most azért kerül elő, mert a héten, december 8-án ünnepeltük 
meg Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepét, amelyet 1854. de-
cember 8-án dogmaként hirdetett ki boldog XI. Piusz pápa. 

Igen ám, de az elmúlt időszakban bemutatott új, magyar nyelvű Római 
Misekönyv egyik újdonsága, hogy a szentmise elején lévő bűnbánati imá-
ban, amikor minden angyalok és szentek sorában első helyen említve kér-
jük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, akkor kimarad belőle ez a szó: 
szeplőtelen, „csak” így mondjuk: „Kérem ezért a Boldogságos mindenkor 

Szűz Máriát…” Hiszen ez a fogalompár tartozik össze: mindenkor szűz, 
amelyet a 4 Mária-dogma közül egy másik nyilvánít ki: „Mária szűz szülése 
előtt, szülésében és szülése után is”. 

És lehet, hogy jogosan merül fel valakiben, hogy most, akkor nem vall-
juk, hogy szeplőtelen? DEHOGYNEM! Sőt, talán még jobban kell hirdetni, 
még erőteljesebben kell vallani, még buzgóbban kell kérni a Szűzanyát, aki 



1858-ban a Gave folyó partján, Lourdes-ban így mutatkozott be a kis Ber-
nadettnek: „én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”! 

Hisszük és valljuk, hogy a Mindenható Isten a Boldogságos Szűz Máriát 
– Krisztus érdemeire való tekintettel – már eleve megóvta az áteredő bűn-
től és földi életének első pillanatától, fogantatásától kezdve mentes a 
bűntől.  

Az eredeti latin szövegben eddig sem volt benne, a magyar fordításba 
illesztették bele, és most ez került ki. Persze, lehet azt mondani, hogy mi-
nek, hiszen ha már benne volt, akkor meg lehetne őrizni, mint sajátosan 
magyar formulát, amelyben ilyen formán is megvalljuk a Szűzanya iránti 
tiszteletünket. Nem lett volna elég felcserélni a szavakat, de bennhagyni a 
szeplőtelent? De, biztosan! Ám így döntöttek, és mi így mondjuk! Ám, ha 
a mise szövegéből ki is marad ez az egyetlen szó, a hitvallás akkor is meg-
marad: „Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.” 

 

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: 
Keresztelés 

Kiss Ábel: 2022. december 4. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

Temetés 

Babolcsay Attila: 2022. december 8. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
December 12, hétfő, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária,  

6 óra: Horváth és Sümegi család élő és + tagjai 
December 13, kedd, Szent Lúcia szűz és vértanú,  

6 óra: Wéber és Péntek család élő és + tagjai 
18 óra: + János férj, édesapa, nagyapa, + szülők, nagyszülők, + Klára 
és Márta testvérek 

December 14, szerda, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztaní-
tó, 6 óra: + Gizella és Antal szülők, nagyszülők és + Györgyi unoka-
testvér 

December 15, csütörtök, Boldog Brenner János áldozópap és vértanú, 
6 óra: + Lóránt édesapa, férj, Krisztina gyermek és testvér 

December 16, péntek, 6 óra: Élő Gábor és családja 
December 17, szombat,  

6 óra: + Györgyi édesanya, nagymama (+2.évf.) 
December 18, Advent 4. vasárnapja 

6 óra: + Mária és Sándor szülők 
8.30 (Bazita): + Novák László (+20.évf) 
10 óra: + Édesanya (+1.évf.) 
18 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére, beteg Tünde gyógyu-
lásáért 

Ma, az esti szentmisét követően A városi Vegyeskar és a Liszt Iskola 
gyermekkórusa ad adventi hangversenyt. A zenei áhítattal is készülhetünk 
karácsony szent ünnepére! 

December 13-án lesz következő Fatimai esténk, amelyet Hurgoi Sándor 
kőszegi iskolalelkész vezet. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 
17 órától szentségimádási óra kezdőik, majd 18 órától szentmise. Szere-
tettel hívjuk a Testvéreket! Szentmise előtt és alatt is biztosítunk gyónási 
lehetőséget! Aznap is lesz 6 órakor roráte szentmise! 

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!” 


