
Jövő heti szentmiséink: 

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.:          Szűz Mária, Isten anyja, a béke világnapja 

  vasárnapi miserend 

 

Istentől áldott, békés és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk 

mindenki számára!  

 

 

Istennek fia , aki született 

jászolban, jászolban, 

Õ leszen néktek üdvözítõtök 

valóban, valóban. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karácsonyi szentmise 

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a 

jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket 

fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a 

nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban 

bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és 

így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, 

Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit 

Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért 

történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme, a 

szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az 

Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala 

parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem 

hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. 

 

 

http://www.cegledplebania.hu/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


Karácsony üzenete 

Miért lett emberré az Isten? – tehetjük fel a kérdést évről-évre. Nemrégiben 

Spanyolországban találtak egy barlangot, ahol egy olyan oltár állt, ahol 

embereket áldoztak fel Istennek azért, hogy az ő kegyeit megnyerjék, a 

csapásokat elkerüljék.  Isten Jézus elküldésében a saját szívét tépte ki 

nekünk, hogy bizonyságot adjon róla, hogy Tőle nem kell félni, végtelenül 

szereti az embert. Jézus születésében az ég és a föld összeért, az Isten 

országa elérkezett az emberek közé. Az Ő szeretete testet öltött, tapinthatóvá 

és látható vált mindenki számára. Mi a feladatunk ezután? Isten rajtunk 

keresztül szeretné elérni ugyanezt, hogy az ő szeretetét elvigyük ebbe a 

sérült, beteg világba, hogy Krisztus felragyogjon minden ember szívébe! 

Már csak az a kérdés: Tudatában vagyunk-e feladatunk nagyságának? Ott él 

a szívünkben az a törekvés, hogy minden nap Karácsony legyen? 

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.  

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. 

„Dicsőség a magasságban Istennek, s a földön békesség a jóakaratú 

embereknek!” 


