
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   13.30 Szent László fiúkör (lelkinap, ebéd után) 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Hirdetések 

1. Megkezdődik az utolsó hetünk az adventi időszakban, 

készületben. Hétfőtől péntekig lesznek még roráte szentmisék. 

Jöjjünk el minél többen ezekre az alkalmakra!  

2. 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 szerdán fogjuk őket 

meglátogatni. 

3. Jövő vasárnap advent 4. vasárnapja lesz, de este már nem lesz 

szentmise, hiszen szenteste lesz. Ezen a napon 15.30-tól Jézus 

születésének történetét (pásztorjáték) fogják előadni a Szent 

Kereszt Iskola gyermekei. Szeretettel várunk mindenkit! 

4. A karácsonyi szentmisék rendjét a mostani Tanítvány belső 

oldalán találjuk!  
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Advent III. vasárnapja 

Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy 

tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a 

világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Ez János tanúsága, 

amikor a zsidók papokat és levitákat küldtek Jeruzsálemből hozzá, hogy 

megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Ő megvallotta, és nem tagadta, és 

megvallotta: „Nem én vagyok a Krisztus.” Erre megkérdezték tőle: „Mi vagy 

tehát? Illés vagy?” Ő azt válaszolta: „Nem vagyok.” „A próféta vagy?” Azt 

felelte: „Nem.” Akkor azt mondták neki: „Akkor ki vagy? Választ kell 

vinnünk azoknak, akik küldtek minket! Mit mondasz magadról?” Ő azt 

felelte: „A pusztában kiáltó szava vagyok: Tegyétek egyenessé az Úr útját, 

amint Izajás próféta mondta.” A küldöttek a farizeusok közül voltak. Ezért 

kérdőre vonták: „Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem 

Illés, sem a próféta?” János ezt felelte nekik: „Én vízzel keresztelek, de 

köztetek áll az, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, akinek a saruszíját 

megoldani sem vagyok méltó.” Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, 

ahol János keresztelt. 
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Útravaló 

Ma Jézus kérdése így hangozhatna: mit akartok látni, amikor bekapcsoljátok 

a televíziót? Álhírességeket, valóság-showt? Vagy miért bámuljátok? Hogy 

púderezett vitatkozókat hallgassatok? Akik sportkocsin járnak, és nem 

ismerik a villamosjegy árát? Vagy hiteles embert? Igen, azt szeretnétek látni! 

S kérdem: hány hiteles ember van ebben az országban? Ebben a világban? 

Akiről Jézus ma elmondhatná, hogy a legnagyobb az erkölcsben? 

Néhányunknak talán II. János Pál jutna eszébe. Ő nem hord teveszőrruhát, és 

nem is kell kimenni a pusztába, hogy meghallgassuk. Jön hozzánk, 

mindenütt a világon, ahova el kell vinni az örömhírt. S az ma is ugyanaz, 

mint egykor: akkor hiteles az üzenet, ha látható jelek kísérik. Ha megnyílik 

szemünk, és látjuk testvéreink nyomorát. Ha kimozdulunk kényelmünkből, 

és elébük sietünk testvéri öleléssel. Ha a tetszhalottak új életre kelnek, ha 

haldokló kultúránk feltámad. Itt-ott látni ennek jeleit. De nem elég! Az 

advent pedig annak az ideje, hogy mindezt tudtul adjuk a szegényeknek. De 

előbb persze magunknak kell megnyílnunk. 

Ferenc pápa gondolatai az Isten irgalmasságáról 

Mindnyájan ismerjük az édesapák és az édesanyák simogatását, amikor a 

gyermekek nyugtalanok, mert megijedtek. „Ne félj, én itt vagyok; szerelmes 

vagyok kicsinységedbe; beleszerettem kicsinységedbe, a te semmidbe.” „Ne 

félj bűneid miatt, én nagyon szeretlek téged; én azért vagyok itt, hogy 

megbocsássak neked.” Ez Isten irgalmassága – hangsúlyozta a pápa, majd 

utalt egy szentre, aki sokat vezekelt, de az Úr egyre többet kért tőle, egészen 

odáig, hogy amikor a szent azt mondta Istennek, hogy már nem tud mit 

nyújtani számára. Az Úr ekkor így szólt: „Add nekem bűneidet.” 

 

Karácsonyi ünnepi miserend 

December 24.:   Széchenyi u. kápolna:  22h 

                             Nyársapát    22h 

Csemő:                           22h  

                              Templom:                      24h 

December 25.: vasárnapi miserend 

December 26.: Széchenyi u.                     ½ 9h 

                           Csemő                               11h 

                           Templom                          ½ 10h 

                                                                      18h 

December 31.: Szent Család vasárnapja  

vasárnapi miserend 

Január 1. Mária, Isten anyja (parancsolt ünnep) hétfő  

vasárnapi miserend 

Január 6. Vízkereszt (parancsolt ünnep) szombat 

templom fél10 és 18 (falvak 11h) 

Január 7 Urunk megkeresztelkedése (Évközi 1. vas) 


