
Hirdetések: 

1. Ma van Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Ez a nap a 

Béke világnapja is. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki – a szokásos 

feltételek mellett – ezen a napon templomban vagy kápolnában áhítattal vesz 

részt a Veni Creator himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában, 

Isten segítségét kérve az esztendőre. 

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. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent 

Gergely egyháztanítókra emlékezünk. Kedden Jézus Szent Neve emléknapja 

lesz. Pénteken Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe. Jövő vasárnap üljük 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepét. 

4. Pénteken Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe, parancsolt ünnep. 

Szentmisét mutatunk be a Templomban reggel fél 8-kor és este 6-kor, a 

Magyarok Nagyasszonya Kápolnában délelőtt fél 9-kor. 

Délután 5-től megtartjuk az elsőpénteki szentségimádást. Az imaóra elején 

csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól elimádkozzuk a 

zsolozsma esti dicséretét.  

5. Jövő szombat elsőszombat lesz. Közös rózsafüzér imádságra hívunk 

mindenkit este fél 6-ra a Templomba, amit a Rózsafüzér Társulat fog 

vezetni. Imádkozunk az egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és 

szerzetesi hivatásokért.  

6. Január 2-ától megszokott nyitvatartási rendben működik a plébánia 

hivatal. 

7. Az imaapostolság januári imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a 

pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett 

testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb 

fiatalokat. 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV 

A válaszos zsoltár válasza: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg 

minket. 

 Kezdjük az új évet azzal, hogy Máriára, Isten anyjára bízzuk. A mai 

liturgia evangéliuma őróla beszél, és visszavisz bennünket a jászol 

varázsához. A pásztorok késlekedés nélkül útnak indulnak a barlang felé, és 

mit találnak? A szöveg azt mondja, hogy „megtalálták Máriát, Józsefet és a 

jászolban fekvő kisdedet” (Lk 2,16). Álljunk meg ennél a jelenetnél, és 

képzeljük el Máriát, aki gyengéd és gondoskodó anyaként éppen most 

fektette Jézust a jászolba. Ebben a lefektetésben nekünk adott ajándékot 

láthatunk: a Szűzanya nem tartja meg Fiát magának, hanem nekünk 

ajándékozza; nemcsak karjában tartja, hanem leteszi, s ezzel meghív, hogy 

nézzük, fogadjuk be és imádjuk őt. Ez Mária anyasága: a született Fiút 

felkínálja mindnyájunknak. Mindig adja a Fiút, a Fiúra mutat, sosem tartja 

vissza, mintha a sajátja lenne, nem. Így volt ez Jézus egész élete során. 

Azzal, hogy szó nélkül szemünk elé helyezi, csodálatos üzenetet küld 

nekünk: Isten közel van, elérhető közelségben. Nem félelmet keltő 

hatalommal jön, hanem szeretetre éhes törékenységben; nem egy trón 

magasából ítélkezik, hanem alulról, testvérként, sőt gyermekként néz 

bennünket. Kicsinek és szűkölködőnek születik, hogy senkinek se kelljen 

szégyenkeznie: épp, amikor megtapasztaljuk gyengeségünket és 
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törékenységünket, még közelebb érezhetjük magunkat Istenhez, mert ő így, 

gyengén és törékenyen mutatkozott meg nekünk. Ő az Istengyermek. Azért 

született, hogy senki se legyen kizárva, hogy mindannyian testvérek legyünk. 

Az új év tehát Istennel kezdődik, aki édesanyja karjában és jászolban 

fekve kedvesen bátorít bennünket. Szükségünk van erre a bátorításra. A 

világjárvány miatt még mindig bizonytalan és nehéz időket élünk. Sokan 

félnek a jövőtől, és sokak életét megterhelik a nehéz szociális helyzetek, a 

személyes problémák, az ökológiai válságból eredő veszélyek, az 

igazságtalanságok és a globális gazdasági egyenlőtlenségek. Amikor Máriára 

nézek, karjában Fiával, a háborúk és éhínség elől menekülő vagy 

menekülttáborokban várakozó fiatal anyákra és gyermekeikre gondolok. 

Nagyon sokan vannak! És amikor a Jézust jászolba fektető Máriát 

szemléljük, hogy ezzel mindenki számára elérhetővé tegye, emlékezzünk 

arra, hogy a világ csak akkor változik meg, és mindenkinek az élete csak 

akkor lesz jobb, ha mi magunk is mások rendelkezésére bocsátjuk magunkat, 

anélkül, hogy arra várnánk, hogy ők kezdjék ezt megtenni. Ha 

testvériségkézművesekké válunk, képesek leszünk a háborúk és erőszak által 

megtépázott világ szálait újraszőni. 

Ma tartjuk a béke világnapját. A béke „egyszerre magasból érkező 

ajándék és közös igyekezet gyümölcse”. Magasból érkező ajándék: Jézushoz 

kell könyörögni érte, mert magunktól nem tudjuk megőrizni. Csak akkor 

építhetjük igazán a békét, ha ott van a szívünkben, csak akkor, ha a béke 

fejedelmétől megkapjuk. De a béke a mi igyekezetünk is: megkívánja az első 

lépés megtételét, konkrét gesztusokat követel. A leggyengébbekre való 

odafigyeléssel, az igazságosság előmozdításával, a gyűlölet tüzét kioltó 

megbocsátás bátorságával épül. Pozitív szemléletre is szüksége van: hogy – 

az Egyházban és a társadalomban – sose a rosszat nézzük, ami megoszt 

bennünket, hanem a jót, ami összeköthet bennünket! Ne keseregjünk és 

panaszkodjunk, hanem gyürkőzzünk neki, és építsük a békét! Isten anyja, a 

béke királynője, most, az év kezdetén nyerje el az egyetértést mindnyájunk 

szívének és az egész világnak! (Ferenc pápa 2022. Újév) 

 

Karácsonyi idő miserendje 

Szent Kereszt Plébániatemplom 

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 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 31. (szombat)   16:00 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Január 8. (vasárnap)    11:00 

Nyársapát 

Január 1. (vasárnap)    11:00 

Január 8. (vasárnap)    11:00 

 


