
 

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

December 22-én, csütörtökön templomunk karácsonyi díszítéséhez 
és takarításához kérjük a Testvérek segítségét. A takarítókat 9 órára, a 
férfiakat a fenyőfák befaragásához 10 órára várjuk! 

A templom előtt felállított betlehemi istállóba december 24-én élő ál-
latok is érkeznek, amelyet az érdeklődők 12 órától 18 óráig tekinthetnek 
meg. 

Aznap délután 16.30-tól gyermekek pásztorjátéka is lesz. Várjuk a 
gyermekeket és szüleiket, hogy még élményszerűbben tudjuk átélni ka-
rácsony nagy titkát, Isten megtestesülésének ajándékát! 

Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán és honlapunkon 
is megtalálható. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy december 22-
től január 3-ig nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és tele-
fonon tudnak bennünket elérni. 

Az altemplom nyitva tartását az ajtókra kifüggesztve megtalálják. 
Mivel szentmisék alatt nincsen gyónási lehetőség, kérem, hogy 

szentmisékre korábban érkezve valamennyien végezzük el szentgyóná-
sunkat még az advent folyamán. Minden nap, a szentmisék előtt fél órá-
val van gyónási lehetőség! Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai ott-
honukban szeretnék elvégezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, szí-
veskedjenek bejelenteni őket a plébánia 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. Min-
den 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 bemu-
tatásához várjuk elsősorban a minél régebbi képek, iratok, esküvőhöz 
kapcsolódó tárgyak felajánlását, amelyeket a plébániahivatalban adhat-
nak le január 4-ig. A kiállítás után a felajánlott tárgyakat visszaszolgáltat-
juk. 
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Betlehem fénye – „A remény feléledt” 
 

Talán sokan ismerik, látták, olvasták 
Tolkiennek, a híres angol írónak fantasy törté-
neteit, a Gyűrűk Urát. Regényeiben a fantasy 
stílusnak megfelelően sok minden a képzelet 
játéka, de nagyon sok olyan szál is felfedezhe-
tő, amelyeknek van történelmi alapja is. Az 
egyik ilyen jelenet, amikor Gondor fővárosának 
Minas Tirith-nek egyik ormán meggyullad egy 
jelzőtűz, amelyet meglátva a sok-sok kilomé-
terre lévő újabb hegy ormán rakott tűz fellob-
banása üzenetként ad tovább, így szó szerint 
fénysebességgel, futótűzként terjed a segítség-
kérés híre. Amikor a jelzőhelyeken fellobbant a tűz, a fehérruhás 
Gandalf azt mondja: „a remény feléledt!” Eddig a képzelet világa. Itt 
szeretnék rátérni a valóságalapra, amely megbúvik a regényben: a jelző-
tüzek létező kommunkiációs eszközök voltak már a kora ókorban is. 

A zsidó nép történetében egy nagyon jelentős esemény, hogy Kr. e. 
587-ben elesik Jeruzsálem, és Nabukodonozor uralkodó Babilonba viszi 
fogságba a választott nép fiait. Máté evangéliumában Jézus nemzetség-
táblájának egy jelentős mérföldköve a babiloni fogság. Az újbabiloni bi-
rodalom hódítása elsöprő csapást mért a kisebb államokra. Egy Lákisban 
talált régészeti leleten, (osztrakon - cseréptábla) olvasható egy leírás a 
babiloni hadjárattal kapcsolatban. Ezen utalás van a jelzőtüzekre és 
szomorúan jegyzi meg, hogy Azeqah nem látszik. Vagyis, ha Azeqah fé-
nyei kialvóban vannak, akkor elesett az a város és az ellenség közeledik. 

Karácsony közeledtével ma újragyúlnak a remény tüzei! A remény 
feléled, ha Betlehem fényei lángolni kezdenek. A remény, hogy „eljő, 
eljő Emmanuel”, akire igaz az izajási jövendölés, hogy „a pislákoló mé-

csest nem oltja el, … Nem alszik ki, és nem roppan össze, míg igazságot 

nem tesz a földön; és az ő nevében bíznak a nemzetek.” /Iz 42,3-4/ Jézus 



önmagáról azt mondta, hogy tüzet jött gyújtani a földön (Lk 12,49). Nos, 
akkor minél több otthonban gyulladjanak meg Betlehem fényei! 

 

 
Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 

Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmed-
del 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, hűsé-
get 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 vágya-
koznak! Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egy-
házmegyénk 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 hivatá-
sokért könyörgünk, hogy legyenek papok és szerzetesek, akik hűséges 
életükkel és szolgálatukkal elénk élik Jézust! 

 
Anyakönyvi hírek: 

Temetés 

Tuboly Ferenc: 2022. december 13. 
Horváth László: 2022. december 16. 

Nyugodjanak békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
December 19, hétfő, 6 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 
December 20, kedd, 6 óra: + Marianna nagymama, dédmama 
December 21, szerda, 6 óra: Hálából Lucáért és a Szent Család Óvoda 

vezetőjéért 
December 22, csütörtök,  

6 óra: Betegségből mielőbbi felépülésért 
8 óra: Monostori János temetési szentmiséje 

December 23, péntek, 6 óra: + Gyula és Elvira szülők 
December 24, szombat, 6 óra: + János és Lenke szülők 
December 25, Urunk Születése, Karácsony 

0 óra: A Plébánia híveiért 
7 óra 
8.30 (Bazita): Guth Nándor és Kutasi Emília szülők és nagyszülők 
10 óra: + János édesapa, nagyapa és a család élő tagjai; + Géza 
18 óra: + Gyula és család élő tagjai 
 
Hálásan köszönöm mindazok önzetlen munkáját, fáradozását, akik 

lehetővé tették a tegnapi napon a szegények szeretetvendégségét! 
Köszönöm a Fiatal Családos Közösségnek, hogy vállalták a szombati 

roráte mise utáni agapé előkészítését! Jövő szombatra is várjuk önkén-
tesek jelentkezését! Valamint örömmel vesszük, ha valaki arra vállalko-
zik, hogy a hajnali szentmisék előtt negyed órával meggyújtja a templo-
mot bevilágító gyertyákat, mécseseket! 

Ma, az esti szentmisét követően a Liszt Iskola Régi Diák Kórusa adven-
ti jótékonysági hangversenyt a Karitász javára. A zenei áhítattal is ké-
szülhetünk karácsony szent ünnepére! 

Mai vasárnap megérkezett templomunkba a betlehemi gyertyaláng. 
Vigyük haza otthonainkba a szeretet és a béke jelképét! Karácsonyig 
folyamatosan őrizzük a lángot a templomban, amelyről meg tudják gyúj-
tani otthonaikba szánt mécseseiket, amelyek az újságos asztalon is be-
szerezhetők. 

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a mai napon 
lezárul. Hálásan köszönjük nagylelkű adományaikat! Nagy öröm megta-
pasztalni, hogy ebben a zűrzavaros világban, mennyi önzetlen és 
jószándékú ember van, akik készek segíteni a bajban lévőkön! Sokan 
adtak pénzadományt és rengeteg tartós élelmiszert ajánlottak fel, ame-
lyeket Karitászunk önkéntesei segítenek eljuttatni a rászorulóknak. 

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!” 


