
Plébániai zarándoklatot szervezünk január 31-én, szombaton 
Szeghy Csaba atyához Nemesapáti, Alsónemesapáti és Vöckönd meg-
látogatására. A zarándoklat 10 órakor indul és kb. 16 órakor érkezik 
vissza. A részvételi díj 1300 Ft, jelentkezni a hivatalban és a sekrestyé-
ben lehet a díj egyidejű befizetésével. A részletek a Hírlevél első olda-
lán találhatók meg. 

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. A jelentkezés 
határideje: január 31. 

Egyúttal kérjük azokat is, akik ebben az évben szeretnének szent-
ségi házasságot kötni templomunkban, hogy mielőbb szíveskedjenek 
jelentkezni a plébánia hivatalban.  

Várjuk azon otthonukhoz kötött idősek és betegek és betegek je-
lentkezését is, akik havonta szeretnék elvégezni otthonukban 
elsőpénteki szentgyónásukat és szentáldozásukat. Kérjük hozzátarto-
zóikat, hogy jelentsék be őket a hivatalban vagy a sekrestyében! 

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

Idén első alkalommal adtuk ki plébániai falinaptárunkat és évköny-
vünket. Ebből kifolyólag nem tudtuk előzetesen megtervezni a szük-
séges példányszámot. A megmaradt darabokat most akciósan lehet 
megvásárolni. Egy falinaptár és egy évkönyv most együtt kerül 1000 
Ft-ba. Mindkettő megvásárolható a hivatalban és a sekrestyében.  
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Plébániai zarándoklat 
 
Korábbi ígéretünkhöz híven plébániai zarándoklat keretében láto-

gatjuk meg Szeghy Csaba atyát szolgálati helyén. Miután már jó né-
hány hónap eltelt szolgálatának megkezdése óta, meglátogatjuk őt, s 
megnézzük azokat a szép helyeket, amelyeken lelkipásztorként szol-
gál: Nemesapátit, Alsónemesapátit és Vöcköndöt.  

A zarándoklatra január 31-én, szombaton kerül sor. Az autóbuszra 
már lehet jelentkezni az 1300 Ft-os részvételi díj egyidejű befizetésé-
vel. A zarándoklat programja következő:  

 
10 óra: indulás a plébániatemplomtól 
10.45 óra: rózsafüzér-ájtatosság Vöcköndön 
12 óra: szentmise Alsónemesapátiban 
majd találkozó a helyi hívekkel 
14.30 óra: litánia Nemesapátiban 
16 óra: visszaérkezés 
 
Nagyon fontos, hogy az időpont miatt az autóbusz a plébánia-

templomtól indul. Felszállási lehetőségre a Szent Család Óvodánál, az 
Éva Presszónál és a Kovács Károly téri autóbuszmegállóban van lehe-
tőség. Most is kérjük a plébániatemplomtól indulókat, hogy a pontos 
indulás miatt 9.50 órára szíveskedjenek az autóbuszon lenni.  

 
 



Újévi ima 
 
Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!  
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,  
Az évet, amely most kezdődik.  
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, 
Aki igazság és Szeretet vagy,  
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,  
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!  
Mert általad élünk, mozgunk és vagyunk. 
Az új évnek ezt az első napját  
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.  
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,  
hogy egy legyen velünk.  
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül  
a názáreti Szűz anyaságát, akit Te, örök Atya, kiválasztottál,  
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,  
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.  
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:  
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!  
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!  
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''  
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat  
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:  
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!  
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! 
Ámen. 
 

Szent II. János Pál pápa 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Lapat Gyuláné Gombos Elvira: 2014. december 30. 
Nyugodjék békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Január 5, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Január 6, kedd, Vízkereszt, Urunk megjelenése 

7 óra 
9.15 óra: Barabás Rezsőné Takács Irén temetési szentmiséje 
13 óra: Jutresa Lászlóné Gaál Mária Magdolna temetési szent-

miséje 
16.30 óra (Bazita)  
18 óra: + Anna édesanya 

Január 7, szerda, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap, 18 óra 
Január 8, csütörtök, 18 óra 
Január 9, péntek 
 13 óra (Bazita): Guth Nándor temetési szentmiséje 

18 óra 
Január 10, szombat, 7 óra: + István, Béla és családja 
Január 4, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 
 7 óra 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Lajos, József férj és édesapa, Mária és Ernő szülők 
18 óra: + Ferenc 
 

Ne feledjük: a mai vasárnaptól kezdődően vasárnaponként reggel 7 
órakor is vannak szentmisék.  

Urunk megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe lesz január 6-án, 
kedden. Ez a nap hazánkban parancsolt ünnep. A plébániatemplom-
ban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, Bazitán pe-
dig délután fél 5-kor. Ezen a napon nincs hivatali szolgálat a plébánia 
hivatalban. 

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.  

 


