
Hirdetések 

1. A héten hétfőn 15 órától Szent László fiúkör, kedden pedig 18 

órától haladó katekumen lesz.  

2. Megkezdődik az utolsó hetünk az adventi időszakban, 

készületben. Hétfőtől péntekig lesznek még roráte szentmisék, de 

csak szerdáig lesz utána agapé. Jöjjünk el minél többen ezekre az 

alkalmakra! 

3. 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 sekrestyében (név, cím és 

telefonszám megadásával), mert a héten fogjuk őket 

meglátogatni. 

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

születésének történetét (pásztorjáték) fogják előadni a Szent 

Kereszt Iskola 6. osztályos gyermekei. Szeretettel várunk 

mindenkit! 

5. A mai vasárnap is 17 órától gyónási lehetőség lesz a 

templomban! Éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen Karácsony 

öröme csak így válhat számunkra teljessé! 

6. A karácsonyi szentmisék rendjét a mostani Tanítvány belső 

oldalán találjuk!  
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Advent 4. vasárnap 

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve 

Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a 

Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe 

hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta 

szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: „József, 

Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne 

fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, 

mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy 

beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: Íme, a szűz méhében 

fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni [Iz 7,14]. Ez azt 

jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr 

angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. 

Útravaló 

A mai napon meggyújtjuk otthonainkban az utolsó adventi gyertyánkat, 

azonban még nincs itt Karácsony ünnepe, a Jóisten adott nekünk még egy 

teljes hetet a felkészülésre. Miként a focimeccsen sem pusztán 2x45 percünk 
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van arra, hogy dűlőre vigyük a mérkőzést, úgy itt is kapunk Istentől 

hosszabbítást, hogy belülről egy kissé megtisztulva, jócselekedetekben 

feldíszítve várjunk Karácsony közelgő estéjét.  

A mai vasárnapon Szent József alakját próbálja meg kicsit közelebb hozni 

számunkra az evangélium. Nem sok mindent írnak le róla, de mégis teljes 

képet kapunk az ő életéről, amikor rövid megjegyzésekben megemlítik őt. 

„Igaz ember volt”, mi más a fontos az Isten számára, mint igaznak lenni. A 

Szentírás nem említi, hogy rendkívüli képessége lett volna, vagy mint Máriát 

eleve megóvta az áteredő bűn minden szennyétől. Ellenben láthatjuk, hogy 

amikor joga lenne a „férfibecsületén” esett sértést megbosszulni, s 

megkövezni Máriát, akkor eltöprengett, hogyan tudná inkább őt megkímélni. 

Amikor nehézségek merültek fel a Szent Család életben, akkor imádkozva 

tette azt, amit az Isten kért tőle (pl. fogta gyermekét és anyját, s menekültek 

Egyiptomba). Nem bíbelődött azzal, hogy miért pont engem választott ki az 

Atya erre a feladatra, hiszen emberi paraméterek szerint sokkal 

alkalmasabbak is lettek volna nála. Isten eszköze akart lenni felesége, s Jézus 

számára, semmi több… 

Élték a hétköznapi emberek életét, de mindezt szentül, mindenféle 

rendkívüliséget nélkülözve: Mária főzött, takarított, ebédet készített; József 

dolgozott ácsként, gyermekét tanította erre a szakmára, közös imádságot 

vezette; Jézus pedig növekedett, engedelmeskedett szüleinek, focizott a 

gyerekekkel, s sötétedés előtt hazaért mindig. Isten ezen az úton közeledett 

hozzánk, s közeledik ma is. Ez a hétköznapi, egyszerű életszentség, amelyre 

meghívást kaptunk! 

 

Karácsonyi ünnepi miserend 

December 24.:   Széchenyi u. kápolna:  22h 

                             Nyársapát    20h 

Csemő:                           22h  

                              Templom:                      24h 

December 25.: vasárnapi miserend 

December 26.: Széchenyi u.                     ½ 9h 

                           Csemő                               11h 

                           Templom                          ½ 10h 

                                                                      18h 

December 30.: Szent Család napja   ½ 10h 

         18h 

December 31.: Széchenyi u.                       17h 

                           Csemő                                  16h 

                           Nyársapát                          16h 

                           Templom                             18h 

Január 1.:          vasárnapi miserend 


