
Hirdetések: 

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

családok megáldására. 

2. Hétfőn Szent János apostol és evangélista, kedden az Aprószentek ünnepe 

lesz. 

3. Pénteken, december 31-én év végi hálaadó szentmisét mutatunk be 

délután 4-kor Csemőben, 5-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában, 

este 6-kor pedig a Templomban. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a 

búcsú rendes feltételei mellett (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára) 

– ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz részt a Te Deum 

ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben 

kapott jótéteményekért.  

4. Szombat, január 1-je Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt 

ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – 

a fentebb már említett feltételek mellett – ezen a napon templomban vagy 

kápolnában áhítattal vesz részt a Veni Creator himnusz ünnepélyes 

eléneklésében vagy elmondásában, Isten segítségét kérve az esztendőre. 

5. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 27-30. között nyitva, 

december 31-én zárva. Január 3-ától megszokott nyitvatartási rend.  

6. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 

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

 Az 1929. február 11-én alapított vatikáni posta saját bélyegeket ad ki, 

amelyekért a világ filatelistái rajonganak. 1961-ben Vatikánváros állam 

XXIII. János arcképével ellátott bélyeget adott ki. Amikor a pápa meglátta az 

első, neki bemutatott nyomatot, kiábrándultan kiáltott fel: - Tudom, hogy 

nem vagyok szép, de azt nem gondoltam, hogy ennyire rút vagyok! *** 

Valaki megkérdezte, XXIII. Jánost, hogy hányan dolgoznak a Vatikánban. A 

pápa visszafojtott nevetéssel így válaszolt: - Kicsivel többen mint a fele!  

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak 

ösvényén halad.  

 A Képmás magazin címlapja egyszer elgondolkodtatott. Egy 

nagycsalád volt ott látható: mosolygó apuka, rendezett külsejű, derűs anyuka, 

aranyos gyerekek, a kisebbek aranyszínű göndör fürtökkel, a nagyobban 

komoly tekintettel. Idillinek mondható kép, annyira szép volt, hogy 

nyilvánvalóan látszott, hogy egy előre beállított képről van szó. Miközben 

lélekemelő volt látni, hogy van még ilyen, a hollywoodi filmvászonra illő 

család idehaza, nyomasztó volt belegondolni, hogy az általunk kreált ideálok 

mennyire bénítóak tudnak lenni: például mi van azzal az anyukával, aki nem 

tud olyan szépen mosolyogni, mert valamelyik gyereke a tűrőképességét 

végletesen próbára teszi? Sokunk fejében él egy kép, hogy milyen kellene 

legyen az ideális (keresztény) férj és apa, az ideális (keresztény) feleség és 

anya, az ideális gyerek vagy éppen az ideális (keresztény) család. A valóság 

azonban ettől nagyon távoli, a kettő közti szakadékot pedig nehéz elfogadni.  

A Szentcsalád, amelyik valóban az ideális család, képes volt a 

valóságból kiindulva élni mindennapjait. József nem hőzöngött, amikor 

észrevette Mária gömbölyödő hasát várandósága elején, és ahelyett hogy 

prédikációt tartott volna Máriának, hogy milyen kéne legyen a jó feleség, 

Istentől kért vezetést, hogy bölcsen tudja kezelni a kellemetlen helyzetet. 

Mária pedig nem esett kétségbe, amikor kiderült, hogy nem az ideális otthoni 
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körülmények között kell megszülje gyermekét, hanem elfogadta a valóságot, 

sőt, feltehetően megértette, hogy a kényszerű utazásának következtében 

beteljesedik Mikeás próféta jövendölése, mely szerint Betlehemben születik 

meg a Messiás. Mária és József nem rótták fel Istennek, hogy Heródes 

halálra kereste a Kisjézust és emiatt Egyiptomba kellett menekülniük, ami 

igencsak távol állt attól, ahogy egy hívő zsidó család megálmodta az életét.  

A mai ünnepen az egyik dolog, amit eltanulhatunk a Szent Családtól 

az elfogadás lelkülete: elfogadni a saját élettörténetünket, úgy, ahogy van, 

elfogadni a családunkat, úgy, ahogy van. Ahogy Ferenc pápa írja: „Az a lelki 

élet, amelyet József mutat nekünk, nem olyan út, amely magyaráz, hanem 

amely elfogad. Csak ebből az elfogadásból, ebből a megbékélésből kiindulva 

tudunk megsejteni egy nagyobb történetet, egy mélyebb értelmet. Mintha Jób 

lelkes szavai visszhangzanának, aki felesége unszolására, hogy lázadjon fel 

minden vele történt rossz dologért, így válaszol: »Ha elfogadjuk Istentől a 

jót, miért ne fogadhatnánk el a rosszat?« (Jób 2,10).”   

   

Karácsonyi ünnepi miserend 

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 

Csemő: 16:00 

Január 1. (szombat)  Templom: 7:30, 9:30, 18:00 

Kápolna: 8:30 

Csemő: 11:00 

Nyársapát: 11:00 

Január 2. (vasárnap)  Templom: 7:30, 9:30, 18:00 

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, 18:00 

    Nyársapát: 14:00 

 

 

 

 

 

Mindenkinek 

boldog új évet 

kívánunk, telve 

Isten örömével, 

békéjével és 

szeretetével! 


