
Hirdetések 

1. Január 1-én Szűz Mária, Isten anyja, január 6-án pedig Vízkereszt 

parancsolt ünnepei lesznek. Előre tervezzük meg, hogy melyik misén 

veszünk ezeken a napokon részt. 

2. Ünnepi miserendünk: 

December 31 - Év végi hálaadó szentmise 

   Széchenyi u.                       17.00 

                          Csemő                                 16.00 

                          Nyársapát                            16.30 

                          Templom                             18.00 

Január 1.:          Mindenütt vasárnapi miserend 

Január 6.:          előesti szentmise a Széchenyi úton 17.00 

    napján pedig a templomban 7.00 és 18.00 

 

„Kívánom mindenkinek, hogy ez a karácsony a másokkal való osztozásban 

bővelkedjen Ferenc pápa szavai szerint: igazságosság, szolidaritás és 

mértékletesség. 

Igazságosság: a szenvedőket és a nélkülözőket, ne úgy tekintsük, mint egy 

segélyre szoruló társadalmi réteget, hanem a testvért lássuk bennük, akit 

szeretnünk kell. 

Szolidaritás: ne féljünk kinyitni a szívünket, zsebünket, tárcánkat, hogy 

egyetlen család módjára élhessünk. 

Mértékletesség: ne tegyük tönkre azt, aminek minden ember rendelkezésére 

kellene állnia, kezdve a teremtett világ szépségein. 

Ezt remélem, a karácsony kegyelmében remélek!” (Maria Voce) 
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Szent Család vasárnapja 

Jézus szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. 

Mikor azután Jézus tizenkét esztendős lett, fölmentek mindnyájan 

Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok és 

már visszatérőben voltak, a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, és nem 

vették észre a szülei. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek 

egy napi utat, s akkor keresték őt a rokonok és az ismerősök között. Mivel 

nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy 

három nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók közt ült, 

hallgatta és kérdezte őket. Mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak 

okosságán és feleletein. Mikor meglátták őt, elcsodálkoztak, és anyja ezt 

mondta neki: „Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva 

kerestünk téged.” Ő pedig ezt felelte nekik: „Miért kerestetek engem? Nem 

tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?” De ők nem 

értették meg, amit nekik mondott. Akkor hazatért velük. Elment Názáretbe, 

és engedelmeskedett nekik. Anyja megőrizte szívében mindezeket a 

szavakat. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben 

Isten és az emberek előtt. 
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Útravaló 

A mai ünnepen két „szentcsaládot” állít elénk Lukács evangéliuma. 

Mindkettő a keresztény családok mintája és élete kell, hogy legyen, ha 

Jézussal együtt célhoz akarunk érni. 

Az első a zarándoklatra induló család. Mindannyian az Isten kultikus 

törvényének megfelelően mennek, hogy megünnepeljék az egyiptomi 

szabadulás ünnepét. József és Mária VISZIK a gyermek Jézust, hogy 

bevezessék a választott nép vallási életébe. Óvják, vigyáznak rá, maguk 

között tartják, mert az Atya rájuk bízta, és ők ezt az örömteli feladatot 

boldogan élik meg. A mennyei Atya nekünk is odaajándékozta Szent Fiát, 

hogy magunk között tartsuk a kölcsönös szeretet által. Ránk bízta, hogy 

vigyázzunk rá, hogy örömmel hordozzuk, és mutassuk meg a világnak, 

hiszen Ő nem csak a mi ajándékunk, amit kisajátíthatunk, vagy bezárhatunk, 

hanem a világ világosságaként jött hozzánk. Nekünk adta önmagát, hogy az 

így elnyert örömbe másokat is részesítsünk.  

A másik szentcsalád a visszatérő család. Amikor megtalálják a Fiút a 

templomban, az már nem József és Mária fia, hanem az Örök Atya Fia. 

Megértik, hogy most már nem csak védeni és táplálni kell őt, hanem 

hallgatni rá, követni őt. Teljesen új viszony alakul ki közöttük, és ez már a 

születendő Egyház képe, ahol Krisztus van a középpontban és mindenki 

egymással egységben követi Őt. Nekünk is tovább kell lépnünk a karácsony 

kis Jézusától, akit szeretettel magunkhoz öleltünk és örömmel babusgattunk. 

Oda kell mennünk a megváltó Krisztushoz, aki az üdvösség útján vezet 

bennünket, az ő családját, ahol a mi kis családunk a többiekkel eggyé válva, 

EGYHÁZZÁ válva követi mesterét a Mennyei Jeruzsálem felé.  

Ez a mi zarándokutunk, ahol naponként találjuk meg Krisztust egymásban, 

hogy Ő vezethessen mindannyiunkat, és útközben nehogy elveszítsük 

egymást, mert nélküle nem juthatunk célhoz. Váljunk Isten Szent 

Családjává! 

Heti ünnepeink 

December 28. Aprószentek ünnepe 

A napkeleti bölcsek látogatása után, a hatalmát féltő Heródes megöletett 

Betlehemben minden két éven aluli fiúgyermeket, abban a reményben, hogy 

az újszülött Messiás is közöttük van. Jézusért adják életüket, bár nem tudnak 

Jézusról. Karácsony örömét és békéjét ma is mennyi békétlenség árnyékozza 

be. Ma is számtalan Heródes van, aki hatalmát féltve kegyetlen és kíméletlen 

a környezetéhez. Karácsony ünnepe erősítse bennünk a szeretetet, a 

tiszteletet a másik ember iránt. 

December 29. Becket Szent Tamás püspök és vértanú ünnepe 

1118-ban Londonban született, a canterburyi egyházmegyében volt pap, 

majd a király, II. Henrik lordkancellárja lett, aki megbízza őt fia nevelésével 

is. A király feltétlen hívét látta Tamásban, ezért elhatározta, hogy érsekké 

teszi. Tamás figyelmeztette a királyt, hogy mint érsek a király akarata ellen 

kell sok mindent tennie. 1162-ben püspökké választották, ő lett a canterburyi 

érsek. Mivel az Egyház jogait nagyon határozottan védte II. Henrik király 

önkényével szemben, először börtönbüntetésre ítélték, majd száműzetésbe 

került. A felbőszült király uszítására zsoldosai 1170. december 29-én az esti 

zsolozsmáját végző érseket az oltár előtt, papjai szeme láttára ölték meg. 


