
Hirdetések 

Karácsony (december 25) az éjféli misével kezdődik, Karácsony másnapja 

Szent István diakónus vértanú, szerdán Szent János evangélista, csütörtökön 

Aprószentek ünnepe. 

Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja, egyben az év utolsó napja is. Az év 

végi hálaadást az esti szentmisén fogjuk tartani. 

Mivel alapvetően mindenki szabadságon van az ünnepek alatt, így buzdítjuk 

a testvéreket, hogy minél több alkalommal vegyenek részt szentmiséken, 

találkozzunk a közénk született Megváltóval. 

Karácsonyi ünnepi miserend 

Széchenyi úti kápolna 

                        december 24 (vasárnap) 22h 

  december 25 (hétfő)  8.30h 

  december 26 (kedd)  8.30h  

  december 30 (szombat) 17h 

  december 31 (vasárnap) 8.30h 

  január 1 (hétfő)  8.30h 

Templom 

  december 25   0.00 éjféli mise 

     7.30  9.30 18.00 

  december 26   9.30 18.00 

  december 27  7.00 

  december 28-29  18.00 

  december 30 18.00 

  december 31 és január 1  vasárnapi miserend 
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Advent IV. vasárnapja és Karácsony ünnepe 

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. 
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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? 

Szegénynek születtem, mondja az Isten, 

Hogy te egyetlen kincsednek tartsál. 

Kicsinynek születtem és egy hideg istállóban, mondja az Isten, 

Hogy te megtanulj megszentelni minden helyet. 

Jászolban születtem, mondja az Isten, 

Hogy megértsd, én mindenkihez közel vagyok 

Gyöngeként születtem, mondja az Isten 

Hogy ne félj tőlem sohasem. 

Fegyvertelenül születtem, mondja az Isten, 

Hogy bízni tudjál jóságomban. 

Szeretetből születtem, mondja az Isten, 

Hogy te sohase kételkedj szeretetemben. 

Személyként születtem mondja az Isten, 

Hogy ne szégyellj annak lenni, ami vagy. 

Mária fiaként születtem, mondja az Isten, 

Hogy neked is legyen édesanyád 

József örökbefogadott gyermekeként születtem, 

mondja az Isten, 

hogy megértsd: az az igazi apa, aki szeretni és óvni tud. 

Üldözöttként születtem, mondja az Isten, 

Hogy te szeretetből el tudd fogadni a nehézségeket. 

Egyszerűségben születtem, mondja az Isten, 

Hogy megtanulj egyszerűnek lenni. 

Alázatosságban születtem mondja az Isten, 

Hogy te is kerülhess minden hiúságot. 

Rejtett helyen születtem, mondja az Isten, 

Hogy kerülni tudd a feltűnést. 

Gyermekként születtem, mondja az Isten, 

Hogy megtanulj egyszerűnek lenni, mint a gyermek. 

A te életed miatt születtem, mondja az Isten, 

Hogy minden vándor az Atya házába vezessen. 

…és emberré lett. 

Istentől áldott, békés és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk 

mindenki számára!  

 

 

Istennek fia , aki született 

jászolban, jászolban, 

Õ leszen néktek üdvözítõtök 

valóban, valóban. 


