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Mária „megszülte elsőszülött fiát.
Pólyába takarta őt és jászolba fektette.” ( Lk 2,7 )

Áldott, békés, szeretetben gazdag  karácsonyt kívánok a plébánia lelkipásztorai
és a képviselőtestület nevében is

N a p t á r
KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, december 25. csütörtök
Zsolozsma  karácsonyról Éjféli szentmise:Iz 9,1-6  Tit 2,11-14  Lk 2,1-14

Pásztorok miséje: Iz 62, 11-12  Tit 3,4-7  Lk 2,15-20
Ünnepi szentmise: Iz 52,7-10  Zsid 1,1-6  Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5.9-14

Testvérem! Karácsony ünnepén a jászolban fekvő kis gyermek arra
emlékeztet minket, hogy Isten kiüresítette magát, vállalta az emberi
sorsot. Az ünnepi szentmisében annak örvendezünk mégis, hogy ez
az Újszülött maga a második isteni személy.

Ezen a szentmisén a szentleckét a zsidókhoz írt levélből olvassuk,
melynek szerzője ismert dolgok által mutatja meg Jézus nagyságát. - Az
Atyához így viszonyítja: „Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása”
(3a). Ha valaki Jézusra néz, látja az Atyát. (Vö.: Jn 14,9) - Krisztus
nagyságát láthatjuk meg a világgal való kapcsolatában is. „Hathatós
szavával ő tartja fenn a mindenséget” (3b). Az Atya nemcsak általa
teremtette a világot (Vö.: 2), hanem az Ige, akit a Bibliában ismerhetünk
meg, hordozza ma is világunkat és mutatja meg a fejlődés útját. - Az
emberekhez való viszonyáról hallunk még: „Megváltott minket a bűntől”
(3c). A megváltás által Jézus felemelte az elbukott embert. Urunk  ő
most is nekünk, hiszen „helyet foglalt az isteni Fölség jobbján” (3d).

Testvérem! Ez az Újszülött nagyobb tehát a prófétáknál és az
angyaloknál is. „Imádja őt Isten minden angyala” (6).  BORULJUNK LE
TEHÁT MI IS A JÁSZOL ELŐTT. FOGADJUK EL NAGYSÁGÁT ÉS AKARATA SZERINT
ALAKÍTSUK ÉLETÜNKET. Így ránk is igaz lesz, amit Isten a próféta szava által
üzent: „Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam” (5) .[M.a.]

11.30: asszisztenciás ünnepi szentmise
18.00: ünnepi vesperás

Péntek, december 26. SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
ApCsel 6,8-10;7,54-59  Mt 10,17-22

Ezen a napon három szentmise lesz: 9, 11.30 és este 18.30-kor.
A reggel 7 órai szentmise elmarad

Szombat, december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
1Jn 1,1-4  Jn 20,2-8

18.00: Loretói litánia
Az esti szentmisére várjuk az ebben az évben jubiláló házaspárokat (10, 20, 25,
30, stb.  évfordulósok) hálaadásra.  A szentmise után a jubilánsokat a plébániára
várjuk szerény agapéra!

A SZENT CSALÁD, JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF, vasárnap, december 28.
Sir 3,3-7.14-17a v. 1Sám 1,20-22.24-28

Kol 3,12-21 v. 1Jn 3,1-2.21-24  Lk 2,22-40
11.30: a szentmisén a lelki adoptáció befejezése
18.00: vesperás

HÍ R E K

Megjelent Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest c. képeslapjának karácsonyi száma.
Ugyancsak megjelent a Krisztinavárosi Hírek különszáma, amelyet a főpásztori vizitáció
alkalmából adunk ki. Mindkettőből vihetnek szomszédos, ismerős családok részére is !

Mihály atya
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