
Hirdetések 

1. Ma van Szent Család vasárnapja. A fél 10-es mise után kerül sor a 

családok megáldására. 

2. December 31-én, kedden hálaadó szentmisét mutatunk be délután 5-kor 

a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, este 6-kor pedig a Templomban. 

3. Január 1-je, szerda Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, a béke világnapja. 

Ez a nap parancsolt ünnep, amelyen a vasárnapi miserend lesz érvényben. 

4. Január 3-a első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a 

templomban. 

5. Január 6-a, hétfő Vízkereszt ünnepe, ami szintén parancsolt ünnep. 

 

Az imaapostolság januári imaszándékai 

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más 

vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot 

mozdítsa elő a világban. 

Fogd meg kezünket, Mária! Beléd kapaszkodva túl jutunk a történelem 

legélesebb kanyarjain is. Vezess minket kézen fogva, hogy fölfedezzük azokat 

a kötelékeket, amelyek egyesítenek bennünket. Gyűjts egybe minket az igazi 

szeretet gyöngédségében palástod alá, ahol újjáformálódik az emberi család: 

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője!” (Ferenc pápa imája, amit 

2019-es újévi szentbeszédében imádkozott) 

Boldog új évet kívánunk mindenkinek, telve Isten örömével, békéjével és 

szeretetével! 
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Szent Család vasárnapja 

Karácsony nyolcada 

 Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek 

álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj 

Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra 

készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.'' József fölkelt, fogta a 

gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt 

Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr 

angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a 

gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a 

gyermek életére törtek!'' József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és 

visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz 

uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott 

utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban 

telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek 

fogják hívni''.  (Mt2,12-15.19-23) 
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A béke világnapjára 

 A Biblia – különösen a próféták szavaival – figyelmezteti az emberek 

lelkiismeretét és a népeket Istennek az emberekkel való szövetségére. Arról 

tanít, hogy adjuk fel a mások feletti uralom vágyát és tanuljuk meg egymást 

emberként, Isten gyermekeként, testvérként látni. A másikról alkotott 

véleményünket soha nem szabad arra korlátoznunk, amit mondani vagy tenni 

tud, hanem tekintetünket arra az ígéretre kell irányítani, amelyet magában 

hordoz. Csak akkor lehet a bosszú spirálját megtörni és a remény útját járni, 

ha a tisztelet lépéseit választjuk. 

 Ebben az az evangéliumi szakasz vezet minket, amely a Péter és 

Jézus közötti párbeszédet írja le: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor 

kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –

, nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer” (Mt 18,21–22). A megbocsátásnak 

ez az útja arra hív bennünket, hogy mélyen a szívünkben fedezzük fel a 

megbocsátás erejét és azt a képességet, hogy testvérként nézzünk magunkra. 

Amikor megtanuljuk a megbocsátást élni, egyre alkalmasabbá válunk arra, 

hogy a béke emberei legyünk. (...) 

 A megbékélés útja türelmet és bizalmat igényel. Az ember nem kap 

békét, ha nem reménykedik benne. A legfontosabb az, hogy higgyünk a béke 

lehetőségében, higgyünk abban, hogy a másiknak, akárcsak nekünk, békére 

van szüksége. Ebben az Isten iránti szeretet ösztönözhet bennünket, amely 

felszabadító, korlátlan, szabad és fáradhatatlan szeretet. 

 A félelemből gyakran erednek konfliktusok, ezért fontos, hogy 

legyőzzük emberi félelmünket és ismerjük fel, hogy rászoruló gyermekek 

vagyunk, akiket Isten – éppúgy, mint a tékozló fiút az apja – szeret és 

hazavár (vö. Lk 15,11–24). A testvérek közötti találkozás kultúrája szétzúzza 

a fenyegetés kultúráját. Minden találkozás Isten nagylelkű szeretetének 

ajándékát és lehetőségét nyújtja, arra indítva bennünket, hogy túllépjük szűk 

látókörünk határait, hogy mindig törekedjünk az egyetlen mennyei Atya 

gyermekeiként az egyetemes testvériséget élni. 

 Krisztus tanítványai számára ezt az utat a kiengesztelődés szentsége 

is támogatja, amelyet az Úr ajándékozott a megkeresztelt embereknek bűneik 

bocsánatára. Az egyháznak ez a szentsége, amely megújítja az embereket és 

a közösségeket, arra hív, hogy tekintetünket Jézusra irányítsuk, aki „mindent 

kiengesztelt a mennyben és a földön” és „békét szerzett a kereszten az ő vére 

által (Kol 1,20). Ez a szentség azt is megköveteli mindenkitől, hogy 

felhagyjon minden, úgy a felebarát, mint a teremtés ellen gondolattal, szóval 

és cselekedettel elkövetett erőszakkal. 

 Istennek, az Atyának kegyelmét feltétel nélküli szeretetként kapjuk. 

Amikor megkaptuk Krisztusban az Ő megbocsátását, útra kelhetünk, hogy 

ezt a megbocsátást korunk minden emberének is felajánljuk. A Szentlélek 

minden nap viselkedésmódokat és szavakat kínál fel nekünk, hogy az 

igazságosság és a béke „kézműveseivé” váljunk. 

 Áldjon meg minket a béke Istene és jöjjön segítségünkre. 

 Mária, a Béke Hercegének és a föld minden népének anyja lépésről 

lépésre kísérjen és támogasson minket a megbékélés útján. 

 Minden ember, aki e világra születik, találjon békés életre és tudja 

kiteljesíteni a szeretet és az élet ígéretét, amelyet magában hordoz. 

(Részletek Ferenc pápa üzenetéből, amit a 2020-as béke világnapjára írt) 


