
Hirdetések 

December 24-én, Szenteste délutánján 15.30-tól Jézus születésének 

történetét (pásztorjáték) fogják előadni a Szent Kereszt Iskola gyermekei. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

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

Szent István diakónus vértanú, csütörtökön Szent János evangélista, 

pénteken Aprószentek ünnepe. 

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 (hétfő)  22h 

  december 25 (kedd)  8.30h 

  december 26 (szerda) 8.30h  

  december 29 (szombat) 17h 

  december 30 (vasárnap) 8.30h 

 

Templom 

  december 25   0.00 éjféli mise 

     7.30  9.30 18.00 

  december 26   9.30 18.00 

  december 27, 28 és 29 18.00 

  december 30  7.30  9.30 18.00 
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Advent 4. vasárnap 

Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, 

Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És 

történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott 

méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: 

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De 

hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert 

íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat 

méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr 

mondott neked.” 
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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. 


