
Hirdetések 

1. Jövő vasárnap Szentcsalád vasárnapja lesz. 

2. December 21-én, hétfőn a roráte szentmisét követően állítjuk fel 

templomunk karácsonyfáit, 22-én, kedden pedig szintén a reggeli 

mise után takarítást tartunk a templomban, így készülünk Karácsony 

ünnepére. Mindkét alkalomra várjuk a segítő kezeket, gyerekeket és 

felnőtteket egyaránt.  

3. December 22-én kezdő katekumen csoport számára összejövetel lesz 

a plébánián 18 órától.  

4. December 24-én, Szenteste délutánján 15.30-tól Jézus születésének 

történetét (pásztorjáték) fogják előadni a Szent Kereszt Iskola 

gyermekei. Szeretettel várunk mindenkit! 

5. December 25-én, jövő hét pénteken lesz Karácsony ünnepe, Jézus 

közénk való születésének napja. 

6. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg 

és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, hogy 

szentségekkel tudjanak készülni ők is Karácsony ünnepére. Szóljunk 

még ma a sekrestyébe, mert a héten kedden fogjuk őket 

meglátogatni. 

Pápa december havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem 

szűnik megbocsátani nekünk. 

Evangelizációs: Hogy a családok, és különösképpen azok, akik szenvednek, 

Jézus születésében a remény biztos jelére találjanak. 

4. hét: "Istennél semmi sem lehetetlen". Minden ellenkező látszat ellenére 

higgyem, hogy Jézus testet tud ölteni bennem, köztünk! Legyek a remény 

hordozója! Ne engedjek a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz 

hangulatnak: Győzzem le jóval a rosszat - magamban, kapcsolataimban! 
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Advent 4. vasárnap 

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, 

Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És 

történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott 

méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: 

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De 

hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert 

íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat 

méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr 

mondott neked.” 

Útravaló 

A mai evangéliumban Erzsébet meglepetten és örömmel kiált fel: hogyan 

lehet az, hogy az én Uramnak anyja látogat el hozzám? Micsoda 

megtiszteltetés, hogy engem, a méltatlant, akit Isten kegyelme anyává tett, 

most meglátogat a megváltó anyja! 

Nagy kísértés, hogy karácsony idilli hangulata, a mosolygó gyermek, Mária, 

József, az angyalok, a pásztorok, eltakarják előlünk karácsony igazi 
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tartalmát. Hozzánk nem Urunknak anyja (habár ő is velünk van), hanem 

maga a teremtő Isten látogat el Krisztusban. Ennek a gyermeknek a vállára 

tétetik az uralom, aki ítél élőket és holtakat. Mi az Istenember születését 

ünnepeljük, de a megdicsőült mindenség Urával. Ő van itt velünk és nem a 

kis Jézus! Sokkal egyszerűbb és szívmelengetőbb közel menni a jászolhoz, 

és megsimogatni a kisded arcát, mint közel menni Krisztushoz, aki azt 

mondja: térj meg és higgy az evangélium jó hírében! Emberileg persze 

érthető, hogy a világ kíméletlen hajszolásában, az egzisztenciális 

küzdelemben jól esik egy kicsit megpihenni, pár napra kiszabadulni a 

megaláztatások és kudarcok börtönéből. De ez nem oldja meg az életünket, 

minden ugyanott folytatódik tovább, ahol abbahagytuk. 

Megrendült lélekkel, de végtelen örömmel kell fölfedezzük, hogy a megváltó 

Isten jött közénk, ő az, aki nem csak meglátogat, hanem velem, velünk 

marad a világ végezetéig. Ő, aki legyőzte a világot, 

Ennek az öröme sugárzik a betlehemi istállóból, lesz teljessé az üres sír 

ragyogásában, és a Szentlélek kiáradásában. Ezt azonban sem a világ 

hatalmasai nem értik, mert ők azt hiszik, hogy nincs náluk nagyobb hatalom, 

sem azok a megalázottak, akik már elvesztették a reménységüket, hogy ők 

még lehetnek valakik. Azok tudnak alázatosan és boldogan letérdelni a jászol 

előtt, aki ismerik saját kicsinységüket, de felfogták Isten végtelen irgalmas 

szeretetét is. Ő azért jött, hogy felemeljen bennünket és békét hozzon 

szívünkbe akkor is, ha körülöttünk a békétlenség tengere háborog. 

Istentől megáldott, békés karácsonyt minden jóakaratú embernek! 

 

 

Karácsonyi ünnepi miserend 

December 24.:   Széchenyi u. kápolna:  22. óra 

                              Csemő:                           22. óra 

                              Nyársapát                      22. óra 

                              Templom:                      24. óra 

December 25.: Nyársapát kivételével vasárnapi 

miserend 

December 26.: Széchenyi u                       8.30 óra 

                           Csemő                               11. óra 

                           Templom                            9.30. óra 

                                                                      18. óra 

December 27.: Mindenütt vasárnapi miserend 

December 31.: Széchenyi u.                       17. óra 

                           Csemő                                 16. óra 

                           Nyársapát                          16.30 óra 

                           Templom                            18. óra 

Január 1.:          Mindenütt vasárnapi miserend 


