
Bazitán fél 9-kor, a plébániatemplomban pedig 10 órakor és 18 órakor 
lesznek szentmisék. Ezen a napon reggel 7 órakor még nincs szentmi-
se.  

A jövő vasárnaptól kezdődően vasárnaponként reggel 7 órakor is 
lesznek szentmisék. Erre a korai szentmisére különleges szeretettel 
várjuk azokat, akik elfoglaltságaik miatt nem tudnának máskor szent-
misén részt venni a nap során, valamint azokat, akiknek utazniuk kell. 

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan házáldást lehet kérni. Január 
9-én, pénteken és 10-én, szombaton látogatjuk meg a családokat rö-
vid imádságra. A házáldásra a plébánia hivatalban és a sekrestyében 
lehet feliratkozni.  

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 január második felében biztosítunk egyszerűsített és gyorsított 
lehetőséget. 

Újra lehet jelentkezni a szentségi házasságra felkészítőre, amelyre 
azokat várjuk, akik már évek vagy évtizedek óta együtt élnek, de 
szentségi házasságot még nem kötöttek. Tájékoztató és jelentkezési 
lap a sekrestyében és a plébánia hivatalban kapható. 

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy megújult újságos asztalunkon 
lezárt fa persely található a jobb oldalon. Ebbe kérjük a kiadványokért 
felajánlott adományokat tenni, ne pedig a prospektustartóba.  
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A JÖVŐ VASÁRNAPTÓL KEZDŐDŐEN  
MINDEN VASÁRNAP REGGEL 7 ÓRAKOR IS VAN SZENTMISE 

 
 

 
 
 

Kezdjük együtt az új évet! 
 
Idén első alkalommal biztosí-

tunk lehetőséget az imádságra az 
év utolsó éjszakáján mindazok 
számára, akik Jézussal együtt sze-
retnék eltölteni az óév utolsó és az 
újév első perceit. Az imádságos 
együttlét során hálát adunk min-
den kapott kegyelemért, örömért, 
megpróbáltatásért és lehetősé-
gért, s kérjük a Teremtő segítségét 
és áldását az elkezdődő új évre. A 
Szűzanya oltalmába ajánljuk évün-
ket, akinek ünnepével a 2015-ös esztendőt is elkezdjük.  

Az éjszakai imádságos program 23.30 órakor kezdődik, amikor a 
Szűzanya másnapi ünnepének zsolozsmájából az olvasmányos ima-



órát imádkozzuk el. Éjfélkor a nemzeti himnuszt énekeljük el, majd 
pedig csendes szentségimádást tartunk fél 1-ig, amely során a csen-
des együttlétben mindenki magában fogalmazhatja meg háláját és 
kéréseit a szentségi Jézus felé. Az imaóra fél 1-kor szentségi áldással 
zárul.  

Talán némelyek számára szokatlan a szilveszter éjszakájának ilyen 
eltöltése, hiszen sokkal inkább a mulatozáshoz vagyunk szokva ezen 
az éjszakán. De milyen szép indítást ad az új évnek, ha azt azzal együtt 
kezdjük el, aki az idő és az örökkévalóság Ura, s akinek a 2015-ös év 
minden pillanata a kezében van.  

Felhívjuk az éjszakai imádságra érkezők figyelmét, hogy a temp-
lomba az oldalsó bejáraton keresztül tudnak majd bejutni 23 órától. 
Az imaóra előtt 23.20 órától rövid zsolozsmamagyarázatot és próbát 
tartunk. Szeretettel várunk mindenkit a közös évkezdetre! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 29, hétfő 

7 óra: Beteg Martin gyógyulásáért 
16 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

December 30, kedd 
7.45 óra: Lapat Gyuláné Gombos Elvira temetési szentmiséje 
18 óra: + Szülők és nagyszülők 

December 31, szerda, 16 óra: + Szülők, nagyszülők és beteg Csaba 
gyógyulásáért 

Január 1, csütörtök, Szűz Mária, Isten Anyja 
8.30 óra (Bazita): Plébánia híveiért 
10 óra  
18 óra: Jószándékra 

Január 2, péntek, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püs-
pökök és egyháztanítók, 18 óra: + Anna és József nagyszülők, Margit 
és Béla szülők 

Január 3, szombat, Jézus Szent Neve, 7 óra: Élő és meghalt család-
tagok 

Január 4, vasárnap, Karácsony 2. vasárnapja 
 7 óra 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: +Imre férj és édesapa 
18 óra: + Ilona és Károly 
 

Ma minden szentmise után a jelenlevő családok külön áldásban ré-
szesülhetnek. Délután 5 órakor szentségimádási órát tartunk az éle-
tért, amely egyúttal a Szent Mónika közösség havi találkozója is lesz.  

Hálás szívvel köszönjük mindazok segítségét, akik az adventi kész-
ület idején, valamint az ünnepek alatt munkájukkal, áldozataikkal és 
imádságaikkal tették széppé közös ünneplésünket. A Jóisten fizesse 
meg mindnyájuk nagylelkűségét! 

A Plébánia Karitász csoportja köszöni a Testvéreknek az adventi 
hangversenyen felajánlott adományait, melynek összege 92 400 Ft 
volt. 

A jövő héten csak kedden lesz hivatali szolgálat a plébánia hivatal-
ban. 

Holnap, december 29-én van a bazitai templom szentségimádási 
napja. Délelőtt 10 órakor közös szentórával kezdődik az imádság, 
amely 15 órakor szentórával, majd 16 órakor szentmisével fejeződik 
be. 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz december 30-án, ked-
den az esti szentmise után.  

Az év végi hálaadás december 31-én, szerdán 16 órakor kezdődik. 
Éjszaka közös imádságra várjuk a Testvéreket, hogy Jézussal együtt 
zárhassuk le az esztendőt, s vele együtt kezdhessük az újat. 23.30 óra-
kor éjszakai zsolozsmát imádkozunk, ezt követően pedig csendes 
szentségimádásban tölthetjük el az új év első perceit a Megváltóval. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit! Az éjszaka során a templomba 
csak az oldalsó bejáraton keresztül lehet bejutni. 

Január 1-je a Szűzanya istenanyaságának ünnepe, amely parancsolt 
ünnep. 


