
Hirdetések: 

1. Ma van karácsony, Urunk születésének ünnepe. Teljes búcsút nyerhet az 

a hívő, aki – a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, imádság a pápa 

szándékára)  – a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha 

fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy 

világhálón) áhítattal követte.  

2. Szombaton, 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 – ezen a napon templomban vagy kápolnában 

áhítattal vesz részt a Te Deum ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában 

hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményekért. 

3. Jövő vasárnap Szűz Mária, Isten anyja főünnepét üljük, ami parancsolt 

ünnep. Ez a nap a Béke világnapja is. A fél 10-es mise után kerül sor a 

családok megáldására 

4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent István, első vértanú, kedden 

Szent János apostol és evangélista, szerdán Aprószentek, pénteken a Szent 

Család: Jézus, Mária és József ünnepe lesz.  

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

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

nyitvatartási rendben működik a hivatal. 

6. Az ünnepi miserend a Tanítvány belső lapján olvasható! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARÁCSONY – URUNK SZÜLETÉSE 

A válaszos zsoltár válasza: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak 

jóságát. 

 Isten Igéje, amely a világot teremtette, s értelmet ad a történelemnek 

és emberi úton levésünknek, testté lett, és eljött, hogy közöttünk lakozzék. 

Úgy jelent meg, mint egy suttogás, mint egy könnyű szellő susogása, hogy 

felszítsa a misztériumra megnyíló emberszívek csodálkozását. Az Ige azért 

lett testté, hogy párbeszédbe kezdjen velünk. Isten nem monológot akar 

mondani, hanem dialógust kezdeményez. Isten ugyanis maga is párbeszéd 

mint Atya, Fiú és Szentlélek, örök és végtelen szeretetteljes és éltető 

közösség. Amikor Isten világra jött a megtestesült Ige személyében, 

megmutatta nekünk a találkozás és a párbeszéd útját. Sőt, Ő önmagában 

testesítette meg ezt az utat, hogy megismerhessük és bizalommal, reménnyel 

telve járhassuk be azt. 

Testvéreim, „mivé lenne a világ megannyi nagylelkű ember türelmes 

párbeszéde nélkül, akik egyben tartották a családokat és a közösségeket?” 

(Fratelli tutti). A járvány idején még inkább tudatosul bennünk mindez. 

Súlyos próbatétel elé lett állítva a társas kapcsolatokra való képességünk; 

felerősödik a bezárkózásra, a mindent egyedül megoldásra, a kilépés, a 

találkozás és a közös cselekvés visszautasítására való hajlam. Nemzetközi 

szinten is fellép annak veszélye, hogy nem akarunk párbeszédet folytatni, 

Áldott, békés és 

örömteli karácsonyi 

ünnepeket 

kívánunk 

mindenkinek! 
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hogy az összetett válság miatt a legrövidebb utakat választjuk, és nem 

indulunk meg a párbeszéd sokkal hosszabb útjain, pedig csakis ezek 

vezetnének el a konfliktusok megoldásához és a mindenki számára 

kölcsönös és tartós jótéteményekhez. 

Miközben bennünk és az egész világban felhangzik az Üdvözítő 

születésének a híradása, ami az igazi béke forrása, valójában mégis azt 

látjuk, hogy megannyi konfliktus, válság és ellentmondás vesz körül minket. 

Úgy tűnik, hogy soha nem érnek véget, és mintha mi már észre sem vennénk 

ezeket. Oly mértékig hozzászoktunk ehhez, hogy az óriási tragédiákra immár 

hallgatás borul. Azt kockáztatjuk, hogy nem halljuk meg többé számos 

testvérünk fájdalmas és reményvesztett kiáltásait. 

Ma, miként Dante mondja, „a Szeretet, mely mozgat napot és minden 

csillagot”, testté lett. Emberi alakban jött el, osztozott drámáinkban és áttörte 

közömbösségünk falát. Az éjszaka hidegében kitárja felénk a karjait: 

mindenre szüksége van, de azért jön, hogy nekünk ajándékozzon mindent. 

Tőle kérjük az erőt, hogy megnyíljunk a párbeszédre. Ezen az ünnepnapon 

esedezzünk Hozzá, hogy minden ember szívében élessze fel a 

kiengesztelődés és a testvériség vágyát. Hozzá fordulunk könyörgésünkkel.  

Korunknak megannyi nehézsége van, ám sokkal erősebb a remény, 

mert „gyermek született nékünk” (Iz 9,5). Ő Isten Igéje, aki gyermekké lett, 

aki csak sírni képes, és mindenre szüksége van. Minden más gyermekhez 

hasonlóan meg akart tanulni beszélni, hogy mi megtanuljunk hallgatni az 

Istenre, az Atyánkra, meghallgassuk egymást és testvéri párbeszédbe 

kezdjünk. Ó, értünk született Krisztus, taníts, hogy Veled együtt járjunk a 

béke ösvényein!  Boldog karácsonyt mindenkinek! (Ferenc pápa, 2021. 

december 25., Forrás: Magyar Kurír) 

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. (kedd)    7:00 

December 28. (szerda)   7:00 

December 29. (csütörtök)   7:00 

December 30. (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. (vasárnap)    11:00 

December 26. (hétfő)    11:00 

December 31. (szombat)   16:00 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Január 8. (vasárnap)    11:00 

 

Nyársapát 

December 24. (szombat)   20:00 

December 25. (vasárnap)    11:00 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Január 8. (vasárnap)    11:00 


