
A Bandi Cica Alapítvány óvodásainak karácsonyi műsorára decem-
ber 20-án, szombaton 15 órakor kerül sor templomunkban, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.  

Adventi jótékonysági hangverseny lesz a plébániai Karitász-csoport 
javára december 21-én, jövő vasárnap az esti szentmise után. A hang-
versenyen a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa lép fel. Az este 
során adományokat lehet felajánlani, amelyekkel a plébániánkon élő 
nehéz sorsú családokat támogatja karitász-csoportunk. A belépés a 
koncertre ingyenes. 

A 2015. júliusig terjedő időszakra szentmiseszándékokat a plébánia 
hivatalban vagy a sekrestyében lehet előjegyezni.  

Szeretettel kérjük, hogy akik még nem fizették be egyházközségi 
hozzájárulásukat erre az évre, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia 
hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében. A 2015. évi befizeté-
sekre januárban biztosítunk egyszerűsített lehetőséget. 

Megjelent az Örömhír új száma, amely ingyenesen felvehető az új-
ságos asztalról. A plébániai magazin kiadásához örömmel fogadunk 
bármilyen kis támogatást. Plébániánk 2014-es évkönyve és saját fali-
naptára, valamint a Szombathelyi Egyházmegye Kalendáriuma a sek-
restyében vásárolható meg. A Martinus decemberi számát 150 Ft-ért 
az újságos asztalról lehet megvásárolni. Ugyanott található meg a 
Mária Rádió decemberi ingyenes programfüzete is. A januári 
Adoremust az előfizetők átvehetik a sekrestyében.  
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Három gyertya fénye 
 
Csendben ült a 

földön. Előtte virágok, 
gyertyák régi díszek 
voltak sorban kirakva. 
Szerényen, a szemét 
lesütve igazgatta a 
kincseit, várta, hogy 
valaki lehajol hozzá 
és érdeklődően kézbe 
vesz egyet-kettőt a kiállított darabok közül. De nem így történt. Az 
emberek siettek, ki-ki a maga ügyében rohant előre, talán nem is lát-
ták őt. Rongyos, szakadt ruhájában, küzdve a hideggel és az éhséggel 
ült ott egész nap. Csak ő és a ki tudja honnan beszerzett, hol talált 
áruja, amit egy tizenkét éves kislány össze tud szedni az utcán kirakott 
lomokból, az üzletek régen leselejtezett díszeiből. Senki nem akar már 
ilyen kacatokat hazavinni, ez talán már csak neki lehet érték. Megsár-
gult csipkék, kifakult művirágok, élet sosem volt bennük. 

Szép lassan bealkonyodott és ő elindult valahova. Talán haza, talán 
egy mindig új hely felé, amit estére otthonnak lehet nevezni. Ahol 
csend van és nem fúj a szél, nem ugatnak a kutyák, nem bántanak 
rossz felnőttek és komisz utcagyerekek. Hideg volt és egyre sötétebb. 
Gondolataiban talán egy szebb jövőről, egy boldog gyermekkorról 
álmodott. Fényről, szeretetről, szülőkről, akik sosem hagyják el őt. Ka-
rácsonyról, amely nem csak színes, villogó kirakatokban múlik el. 



Talán jön majd valaki, aki melegséget, reményt, hitet hoz neki is. 
Talán épp gyerekként jön el. Ártatlan, törékeny, védtelen gyermekként, 
de magában hozza mégis a világot, amely értelmet ad mindenki éle-
tének. Egy más világot, melyben nem rohannak el már mellette az 
emberek, kezéből a művirágot élővé varázsolják, arcára pedig mosolyt 
- olyan valamit, amit rég nem láthatott rajta senki. 

 Lehet, hogy erre gondolt, ahogy haladt a téli estében. Lehet, hogy 
ő is egy kis csodát várt, egy eljövetelt, egy megváltót, aki közelebb 
volt már, mint gondolta. Hirtelen fényre lett figyelmes. Két gyertya 
világított valahol erősen, tisztán, őszintén, melegen... Tekintete ebbe a 
fénybe merült, mint egyetlen menedékbe. Reménye és célja lett ez a 
fény, melybe kapaszkodott az éjszakában és nem akarta elengedni. 
Eszébe jutott, hogy nála is vannak gyertyák. Ócskák és régiek ugyan, 
de vannak. Meggyújtott hát egyet s így már három gyertya fénye járta 
be a szíveket. 

 
 

 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Szakály Zoltánné Kovács Teréz: 2014. december 11. 

Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 15, hétfő, 6 óra: + Anna 
December 16, kedd, 6 óra: A Csiki, a Nagy és az Aradi család élő és 

+ tagjai 
December 17, szerda, 6 óra: A Csiki, a Nagy és az Aradi család élő 

és + tagjai  
December 18, csütörtök, 6 óra: + Veronika és Lajos 
December 19, péntek, 6 óra: + Szülők, Dezső férj, Sándor testvér és 

György 
December 20, szombat, 6 óra: Beteg gyógyulásáért 
December 21, Advent 4. vasárnapja 
 6 óra: + Erzsébet  
 8.30 óra (Bazita) Guth Nándorné Emília 

10 óra: + Gyula férj, édesapa és szülők 
18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa 

 
Adventben minden nap, hétfőtől vasárnapig reggel 6 órakor van-

nak roráté szentmisék, este pedig csak vasárnap van szentmise. 
Szombaton gyertyás roráté szentmise van.  

A plébániai Karitász-csoport karácsonyi adománygyűjtése ma zárul, 
amely során tartós élelmiszert, játékokat és pénzadományokat gyűj-
tünk, melyeket mind a plébániánkon élő rászoruló családok javára 
juttatunk majd el. A Lipóti pékség a Katolikus Karitásszal együttmű-
ködve Szent Erzsébet kenyeret árusít. Minden kenyérárából 10 Ft a 
Katolikus Karitászhoz kerül, amely az éhezőknek élelmiszercsomaggal 
segít az összegyűlt összegből.  

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket december 16-án és 
17-én látogatjuk meg. Kérjük hozzátartozóikat, hogy még ma jelent-
sék be őket a sekrestyében!  

 


