
Köszönet a rengeteg önzetlen felajánlásért és adományért, amelyekkel 
rászoruló embertársainkról gondoskodhattunk! Köszönjük a karitász mun-
katársainak, akik célzottan juttatták el az adományokat! Köszönjük az ad-
venti teadélutánon szolgálatot vállalóknak, hogy segítettek lélekben készül-
ni! Köszönjük azok munkáját, akik segítettek a szabadtéri Betlehem felállí-
tásában, a templom takarításában, és a fenyőfák felállításában, díszítésé-
ben! Köszönjük, hogy idén is felajánlásból lettek fenyőfák a templomban és 
a templom előtt! Köszönöm mindazok kitartó imáját, akik március 25-től 9 
hónapon keresztül egészen a mai napig vállalták, hogy napi imájukkal és 
felajánlásaikkal könyörögnek a megfogant életekért és az életveszélyben 
lévő magzatokért, kisbabákért! 

Hirdetéseink: 
December 27-én, a hónap és az év utolsó keddjén a 18 órai szentmisét 

követően szentségimádásra és közbenjáró imára várjuk a híveket! Imaszán-
dékaikat a kihelyezett füzetbe előre felírhatják! 

December 28-án, Aprószentek ünnepén 17 órától szentségimádási al-
kalmat tartunk a megfogant életekért, a veszélyben lévő magzatokért és az 
abortusz áldozataiért. Különösen is várjuk azokat, akik az idei esztendőben 
március 25-december 25-ig lelki adoptálást vállaltak! 

December 29-én az egyházmegyei szentségimádási naptár beosztása 
szerint e napon a bazitai közösség imádkozik. 15.30 kor Szentségimádási 
óra lesz, majd pedig 16.30-tól szentmise. 

December 30-án, pénteken lesz Szent Család ünnepe. A szentmise után 
áldásban részesítjük a jelenlévő családokat. Aznap lesz az év utolsó imaisko-
lás alkalma. 17 órakor evangéliumról elmélkedés csoportokban, 18 órakor 
gitáros szentmise, amely után a gyerekeknek, fiataloknak lesz előszilveszteri 
est a Szent József Közösségi Házban.  

Az év utolsó napján, szombaton reggel nem lesz szentmise(!), de délu-
tán 16 órára várjuk valamennyiüket, hogy hálát adjunk az elmúlt évért! Az 
éjszaka közepén pedig 23.30-tól lesz közös imádság, szentségimádás, majd 
egy kis ünneplés, hogy együtt köszönthessük egymást az újesztendő első 
perceiben. 

Január 1-jén Mária istenanyaságát ünnepeljük. Reggel 7 órakor nem 
lesz szentmise, csak 10 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30-kor. 

A két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és 
telefonon tudnak bennünket elérni. Köszönjük megértésüket! 
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Plébániai Hírlevél 
2022. december 25. 

Urunk születése, Karácsony 

 

 

A karácsony akkor szép, hogyha… 
 

„A ka-

rácsony 

akkor 

szép, 

hogyha 

fehér hóba 

lép, nem is 

sárba, 

latyakba, 

ropog a hó 

alatta” – 
nem kellett sem utána néznem, sem különösebben sokat gondolkodnom 
az idézett vers pár során. Belém vésődött. Még, amikor kisgyermekként 
karácsonyi műsorokat adtunk, pásztorjátékot adtunk elő, vagy éppen 
csak annyi, hogy megtanítotak nekünk egy-két éneket, verset, sokszor 
kellett elmondanunk a megtanulandó szövegeket. Azóta, ha karácsony 
közeledtével részt veszek akár iskolások ünnepségén, akár egy-egy kö-
zösség karácsonyi készületében, és ott meghalom az ismert verseket, 
énekeket, felidéződnek bennem gyermekkorom emlékképei. 

És, amikor idén hallottam ezt a kis verset, annak pár sorát, az első 
gondolat az volt bennem, hogy szegény kisgyermekek, talán még nem is 
láttak az életben sem fehér karácsonyt! Mert valahogy nem úgy maradt 
meg bennem az elmúlt évek Jézuskavárása, hogy szánkóval, csúszkálva 
érkeztünk volna. Hidegnek hideg lehetett, de se hó, se zúzmara, se 
ereszről lógó jégcsapok nem igazán voltak. 

Persze a fűtési költségek csökkentése is egy meghatározó szempont, 
de a kisgyermekeket még kevéssé érdekli a felnőttek játéka a számokkal, 
számlákkal, fizetéssel, fizetési felszólítással. Ezek – Istennek hála – nem 
az ő feladatuk, ők megmaradhatnak annál, hogy mi szép, mi jó, mi vá-
gyott és mi érdekes. És elvarázsolja őket a sok játék, ajándék, kutyafüle, 



minden, amit megkapnak. De egy csomó széptől azonban meg is vannak 
fosztva. 

Például attól, hogy tudják, milyen szép is a fehér karácsony… Vajon 
felelősek vagyunk érte? Esetleg áttételesen? Ezen is érdemes lehet 
egyetlen percre elgondolkodni! De van még egy lehetőségünk! Sok min-
dentől meg vagyunk fosztva, de a mi döntésünk, hogy miként tudjuk 
széppé tenni gyermekeink, családjaink és mindenki számára a kará-
csonyt. Ha már havat nem tudunk varázsolni mindenki ablakához, sem a 
szánkók alá a domboldalakra, vagy jeget a tavakra, akkor mit tehetek 
azért, hogy a vers első sorát mégiscsak boldogan lehessen befejezni? A 
karácsony akkor szép, hogyha… 

 

Áldott Karácsonyt kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 
 

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 

Dr. Bartal Gézáné Varga Irma: 2022. december 22. 
Monostori János: 2022. december 22. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
December 26, hétfő, Szent István, első vértanú 

7 óra: + Mária édesanya, nagymama és a család élő tagjai 
8.30 (Bazita): Kovács és Farkas család élő és + tagjai és + Géczi 

Miklós 
10 óra: + Anna és János 
18 óra: + Edina (+7 évf.), + édesanya, nagymama, dédmama 

December 27, kedd, Szent János apostol és evangélista,  
18 óra: + János és Lujza szülők 

December 28, szerda, Aprószentek, vértanúk, 18 óra: + Gizella édes-
anya és + nagyszülők, + Jutka 

December 29, csütörtök, Karácsony nyolcada alatti V. nap, 18 óra: + 
Nagyszülők, élő és + hozzátartozók 

December 30, péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József,  18 óra: 
Jutkáért és családjáért 

December 31, szombat, Karácsony nyolcada alatti VII. nap, szombat, 
16 óra (!!!): A Plébánia híveiért 

Január 1, vasárnap, Szűz Mária, Isten anyja 
8.30 (Bazita) 
10 óra: Bencze család élő tagjaiért 
18 óra: + Szülők, nagyszülők 
 

Köszönetnyilvánítás: 
Hálás szívvel mondok köszönet mindazoknak, akik az adventi 

készületünket segítették és még mélyebbé tették! Köszönjük az 
énekeseknek, zenészeknek, akik akár a koncertekkel, akár a mai esti 
zenével és énekhangjukkal segítették felidézni karácsony titkát. Kö-
szönjük a gyermekeknek, akik pásztorjátékukkal még átélhetőbben 
mesélték el Jézus születését! Hálásak vagyunk a felkészítőknek is! 
Köszönjük a hívek hűségét, akik az adventi rorátékra buzgón eljöttek 
és imádkoztak plébániánkért is; és mindazoknak, akik szombaton-
ként a szentmise utáni agapé elkészítésében vállaltak segítséget! 


