
Hirdetések: 

1. Az advent utolsó hetében is lesz hétköznaponként roráte mise reggel fél 

7-kor a Templomban, és utána szeretetvendégség a közösségi házban.  

2. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi 

házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen 

csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist 

tartunk a plébánián. 

3. Akik még nem végezték el a karácsonyi szentgyónásukat, mielőbb 

pótolják azt. Gyónási lehetőséget biztosítunk hétfőtől péntekig a roráte misék 

után, illetve lehet egyéni egyeztetés útján is időpontot kérni. A karácsonyi 

időben nem lesz gyóntatás a szentmisék idején! 

4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg 

testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de az ünnepek 

közeledtével szeretnék magukhoz venni a szentségeket, jelezzük azt a 

sekrestyében vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám 

megadásával), és jövő csütörtökön meglátogatják őket az atyák.  

5. Szombaton, december 24-én délután fél 4-kor lesz a pásztorjáték a 

Templomban. Mindenkit szeretettel várunk! 

6. Jövő vasárnap, december 25-e karácsony, Urunk születésének napja, 

parancsolt ünnep.  

7. Plébániai hivatal ünnepi nyitvatartása: december 23-26. között zárva, 

27-30. között nyitva tart az iroda. Január 2-ától megszokott nyitvatartási 

rendben működik a hivatal.  

8. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 

9. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, tegyék meg év végéig. Ezt be lehet fizetni személyesen a plébánián 

vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott számlaszámra. 

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

Pistike sírva jön haza az iskolából: - Anya! Az iskolában mindenki 

Rambónak szólít! - Nahát, holnap bemegyek az igazgatóhoz! - Inkább ne! Ez 

az én ügyem! *** Nyelvtanórán: - Pistike, mondj egy igekötőt és egy 

névmást! - Ki? Én?  
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ADVENT 4. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza:  Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség 

királya. 

A mai evangéliumi szakasz József életének sorsdöntő pillanatába avat 

be minket: József az angyali intés hatására igent mond Máriára, igent mond 

Jézusra és igent mond arra a küldetésére, hogy a Szentcsalád feje legyen. 

Pedig minden oka és joga meg lett volna arra, hogy elbocsássa Máriát. A 

mózesi törvény szerint Máriát meg kellett volna kövezni, mert szemlátomást 

házasságtörést követett el. József erre semmiképpen sem lett volna képes: azt 

fontolgatta, hogy majd titokban bocsátja őt el. Ez lett volna a minimum, amit 

meg kellett volna tennie, azok után, hogy Mária végtelen csalódást okozott 

neki, megsértette őt férfiasságában és visszaélt feltétlen bizalmával. Isten 

azonban álomban feltárta, hogy mit kell tennie. Az, hogy József eszerint 

cselekedett élő hitről, nyitott szívről tanúskodik. És ennek köszönhetően 

igent mondott Isten tervére, beleállt abba a rendkívül fontos szerepbe, amit 

az üdvtörténetben kapott. Milyen másként alakultak volna a dolgok, ha 

József másként reagált volna… 

Vegyük észre, hogy a legfontosabb döntések sokszor nem egy jó és 

egy rossz dolog közötti választásban állnak, hanem egy jó és egy nagyobb jó 

közöttiben. Amíg csak jó és rossz között döntünk, nem vagyunk igazán 

szabadok. Az igazi szabadságot akkor tapasztaljuk meg, amikor a jó és a 
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jobb közül tudunk a nagyobb jóra igent mondani. Adventi utunk kezdetén 

sok szó esett a bűnbánat-tartásról, bűneink megvallásáról és megbánásáról, 

életünk megjavításáról. Ezen az utolsó héten, a készületi idő végén a 

hangsúly arra terelődik, hogy fel tudunk-e adni valami jót egy nagyobb jó 

érdekében. Az életszentségre törekvés sokszor pont ezen a területen szenved 

hajótörést: nem értékeljük eléggé Isten szelíd indításait, amikor valami jó 

megtételére indít. Azt gondoljuk, hogy nem vétkezünk, ha nem 

engedelmeskedünk neki. És talán tényleg nem történik semmi rossz, ha 

elhanyagoljuk az Isten finom kegyelmi noszogatását. Másrészt ennek 

következtében elhal valami, ami Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek 

üdvösségére szolgálhatott volna. Ha József kihátrált volna a Máriával kötött 

házasságból, senki se kérhette volna rajta számon, sőt: még igaz embernek is 

tarthatták volna, hogy csendben küldi el jegyesét, és nem tűri el, hogy 

megkövezzék. Ugyanakkor frusztrálódott volna Isten terve, József pedig 

kihullott volna abból a különleges szerepből, amire elhívását kapta. 

Megszívlelendőek Szent Ágoston szavai: „Félek, hogy az Úr észrevétlenül 

elmegy mellettem.” Azaz: félek attól, hogy Isten megszólít engem, és én 

nemet mondok rá; kegyelmével megérinti, de én megkeményítem a 

szívemet. Ne becsüljük le Isten látogatásának idejét, engedelmeskedjünk 

sugallatainak ezekben a napokban különösképpen is. 

 

 

 

 

 

Karácsonyi ünnepi miserend 

Szent Kereszt Plébániatemplom 

December 24. (szombat)   24:00 

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

December 26. (hétfő)    7:30, 9:30 

December 27-30. (kedd-péntek)  7:00 

December 31. (szombat)   18:00 

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

Január 2-5. (hétfő-csütörtök)   7:00 

Január 6. (péntek)     7:30, 18:00 

Január 7. (szombat)    18:00 

Január 8. (vasárnap)    7:30, 9:30, 18:00 

Magyarok Nagyasszonya Kápolna 

December 24. (szombat)   22:00  

December 25. (vasárnap)    8:30 

December 26. (hétfő)    8:30 

December 27. (kedd)    17:00 

December 31. (szombat)   17:00 

Január 1. (vasárnap)    8:30 

Január 3. (kedd)    17:00  

Január 6. (péntek)     8:30 

Január 7. (szombat)    17:00 

Január 8. (vasárnap)    8:30 

Csemő 

December 24. (szombat)   22:00 

December 25 és 26. (vasárnap, hétfő) 11:00 

December 31. (szombat)   16:00 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Nyársapát 

December 24. (szombat)   20:00 

December 25. (vasárnap)    11:00 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Áldott, békés és 

örömteli karácsonyi 

ünnepeket 

kívánunk 

mindenkinek! 


