
Hirdetések 

1. A rászoruló családok számára gyűjtött tartós élelmiszert december 22-éig 

helyezhetik el a Szent Anna oltárnál. 

2. Gyónási lehetőséget biztosítunk december 22-én, vasárnap este 5 órától. 

Éljünk a lehetőséggel, hogy elvégezzük a karácsonyi gyónásunkat, mert 

karácsonykor nem lesz gyóntatás. 

3. December 23-án hétfőn lesz az utolsó roráte mise.  

4. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős 

testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, de örömmel vennék, 

ha az ünnepekig meglátogatná őket egy atya. Amennyiben van ilyen 

ismerősünk, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában, és december 23-

án, hétfőn elmegy hozzájuk egy atya. 

4. December 24-én, kedden délután fél 4-kor tartjuk a templomi 

pásztorjátékot, amire mindenkit szeretettel várunk! 

5. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után lesz a 

családok megáldása.  

Karácsonyi ünnepi miserend  

Templom 

 December 25 (szerda)  0:00 (éjféli mise), 7:30, 9:30, 18:00 

 December 26 (csütörtök) 9:30, 18:00 

 December 27 (péntek) 7:00 

 December 28 (szombat) 18:00 

 December 29 (vasárnap) 7:30, 9.30, 18:00 

Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

 December 24 (kedd)  22:00  

 December 25 (szerda)  8:30 

 December 26 (csütörtök) 8:30 

 December 28 (szombat) 17:00 

 December 29 (vasárnap) 8:30 

 

Istentől áldott, békés és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk 

mindenkinek! 
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Advent 4. vasárnapja 

Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala. (Mt 1,20) 

 Jézus sorra beteljesítette a róla szóló próféciákat! A mai igében maga 

Máté evangelista állítja párhuzamba Jézus születését az Emmánuelről szóló 

izajási jövendöléssel. A próféták az Ószövetségben Isten szócsövei voltak, 

akiken keresztül Isten üzent Izraelnek. „Sokszor és sokféle módon szólt Isten 

hajdan az atyákhoz a prófétákban” (Zsid 1,1). Olyan emberek voltak, akik 

kimondták Isten akaratát, gondolatát és tanácsát. Ezt az üzenetet látták – 

elragadtatásban vagy álomban – vagy hallották, de az is előfordult, hogy a 

próféta maga is jellé vált. (vö Jer 16). A mai evangéliumi részben Józsefet is 

egy prófétai álmon keresztül vezette Isten: az Úr angyala kinyilatkoztatta 

számára Jézus természetfeletti eredetét, Jézus küldetését, és azt, amit 

Józsefnek ebben a helyzetben tennie kellett. Később ugyancsak álomban 

szólította fel őt az Úr angyala, hogy meneküljön a családjával az üldöztetés 

elől. A próféciák ugyanis nem csak az üdvtörténet nagy összefüggéseire 

világítottak rá, hanem képesek voltak konkrét vezetést is adni Isten 

embereinek és népének. 
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 Az Egyház történetében is mindig voltak prófétai képességekkel 

megáldott emberek: az Újszövetségben számtalan utalás van erre, de az 

egyházatyák is sokszor emlegetik. A szentek életét olvasva is látjuk, hogy a 

prófécia lelke mennyire élően működött bennük: volt olyan, akiről például  

megjövendölték gyerekkorában, hogy szent pap és püspök lesz, mint ahogy 

történt az Szent Cuthberttel, vagy olyan, aki megjövendölte a halálának az 

idejét és körülményeit, mint Porres Szent Márton, vagy aki képes volt a 

másik lelkében olvasni, mint Pio atya. Isten bele akar szólni a mi életünkbe 

is, irányt akar mutatni, sőt időnként nagyon konkrét vezetést akar adni 

döntéshelyzetekben, hogy neki tetszően tudjunk élni. Kérjük őt, hogy 

vezessen bennünket is, szóljon hozzánk az imádságban, a Szentírás sorain 

vagy éppen mások ihletett szavain keresztül. 

Karácsony 

 Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem 

szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az 

életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és 

ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. 

 Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak 

megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint 

a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált 

köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a 

szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra 

kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják! 

 Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten 

bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette emberi 

természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a 

halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán 

győzedelmeskedett. 

 Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: 

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

embereknek!” (Lk 2, 14) Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei 

Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten 

jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden 

földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok 

is. 

 Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! 

Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és 

bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 

5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új alkotás. Vessük le tehát a régi 

embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk 

ellent a test kívánságainak!  

 Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet 

részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. 

Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy 

Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő 

világosságába és országába. 

 A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges 

Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán 

szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad! (Nagy Szent 

Leó pápa beszédeiből) 


