
Hirdetések: 

1. Hétfőtől csütörtökig reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a 

Templomban, pénteken viszont nem lesz hajnali mise, csak az éjféli!   

2. Aki még nem végezte el a karácsonyi szentgyónását, mielőbb pótolja ezt. 

Gyónási lehetőséget biztosítunk hétfőn és kedden a roráte misék alatt, illetve 

a hétfőtől csütörtökig a roráte misék után. A karácsonyi időben nem lesz 

gyóntatás a szentmisék idején.  

3. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg 

testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz 

venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében 

vagy a plébániai hivatalban (név, cím és telefonszám megadásával). Legyünk 

ezáltal is Krisztus apostolai! Az atyák kedden, december 21-én napközben 

végzik a karácsony előtti beteglátogatást. 

4. Pénteken, december 24-én délután 3-kor lesz a pásztorjáték a 

Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! 

5. Szombat, december 25-e karácsony, Urunk születésének napja, 

parancsolt ünnep.  

6. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja lesz. A fél 10-es mise után kerül 

sor a családok megáldására. 

7. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 24-én és 31-én zárva, 

december 27-30. között nyitva. Január 3-ától megszokott nyitvatartási 

rendben működik a hivatal.  

8. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet? - kérdezi Pistike az apukájától. 

- Nem kisfiam - válaszolja az apa. - Melyik? - Amelyiket tavaly karácsonyra 

ígértél nekem...*** Idén azt kértem a Mikulástól, hogy szabadítson meg a 

fölöttem és alattam lakó hangos, idegesítő szomszédoktól. Két napra rá 

kilakoltattak.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk 

arcodat, és szabadok leszünk!  

 Egy lelkigyakorlaton megkeresett engem egy fiatalember, hogy 

elmesélje a történetét. Évekkel korábban már részt vett egy, a közösségünk 

által rendezett hasonló lelki hétvégén, ahol nagyon megérintődött. Lelkesen 

tért haza, hite megújult. Édesanyja akkortájt betegedett meg, buzgón 

imádkozott a gyógyulásáért, ami azonban nem következett be, sőt: állapota 

megromlott, és nem sokkal később meghalt. A fiú nagyon összetört, hite 

megfogyatkozott, bánata Istennel szembeni haraggá vált: Őt hibáztatta a 

történtekért. Egyre inkább megkeseredett, a belső feszültségét pedig 

istenellenes cselekedetekben vezette le. Aztán a fájdalom csökkent, 

fokozatosan belátta cselekedetei értelmetlenségét. Végül megbékélt sorsával, 

részt vett a lelkigyakorlaton, ahol összetalálkoztunk, és Isten ott újra 

megérintette őt, amivel új fejezet nyílt az életében.  

Ez az eset mutatja, hogy attól, hogy valaki nagy kegyelmekben 

részesül, még nem lesz sínen az élete. Hiába kapott különleges kegyelmeket 

a Szűzanya, attól még nem vált automatikussá az, ami vele történt, meg 

kellett harcolnia a harcait. Erzsébet szavai erre is rávilágítanak, amikor azt 

mondja: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott 

neki!” (Lk 1,45) Mária hitt Isten ígéretének akkor is, amikor nem tudta, 

hogyan adja majd értésére Józsefnek, hogy a Messiást hordozza a szíve alatt. 
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Hitt, amikor Egyiptomba kellett menekülniük Heródes elől, amikor 

elindította Fiát nyilvános szolgálatában. Hitt, amikor visszajutottak fülébe a 

Fiát érő kritikák, amikor szeme előtt szenvedett kínhalált féltett gyermeke. 

Karácsony hetére fordulva indítsuk fel hitünket abban az Istenben, aki él és 

működik a mi világunkban is. 

 

 
 

Karácsonyi ünnepi miserend 

December 24. (péntek) Templom: 24:00 

Kápolna: 22:00  

Csemő: 22:00 

Nyársapát: 22:00 

December 25. (szombat)  Templom: 7:30, 9:30, 18:00 

Kápolna: 8:30 

Csemő: 11:00 

December 26. (vasárnap) Templom: 7:30, 9:30, 18:00 

Kápolna: 8:30 

Csemő: 11:00 

Nyársapát: 11:00 

December 27. (hétfő)  Templom: 7:00 

December 28. (kedd)  Templom: 7:00  

    Kápolna: 17:00 

December 29-30. (sze-csü) Templom: 7:00 

December 31. (péntek) Templom: 18:00 

    Kápolna: 17:00 

Január 1. (szombat)  Templom: 7:30, 9:30, 11:00 

Kápolna: 8:30 

Csemő: 11:00 

Nyársapát: 11:00 

Január 2. (vasárnap)  Templom: 7:30, 9:30, 11:00 

Kápolna: 8:30 

Csemő: 11:00  

Nyársapát: 11:00 

Január 3. (hétfő)  Templom: 7:00 

Január 4. (kedd)  Templom: 7:00 

    Kápolna: 17:00  

Január 5. (szerda)   Templom: 7:00  

Január 6. (csütörtök)   Templom: 7:00  

Templom: 18:00 

Istentől áldott, 

békés és 

örömteli 

karácsonyi 

ünnepeket 

kívánunk 

mindenkinek! 


