
Én 2,8-14 v. Szof 3,14-18
Lk 1,39-45

2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16
Lk 1,67-79

Mal 3,1-4.23-24
Lk 1,57-66

ApCsel 6,8-10;7,54-59
Mt 10,17-22

1Sám 1,24-28
Lk 1,46-56

Naptár
Advent 4. vasárnapja, december 20. IV. zsoltárhét

Mik 5,1-4a – Zsid 10, 5-10 – Lk 1, 39-45
Testvérem! Clairvaux-i szent Bernát (1090-1153), a m velt

fiatal, huszonegy éves korában, több rokonával együtt lépett be a
citeaux-i kolostorba. Ottléte óriási fellendülést jelentett az egész
ciszterci rendnek. Ezért második rendalapítónak is nevezik. Rendjén
kívül is sokakra nagy hatással volt. Stílusa, versei (Pl. Hozsanna
152) miatt «mézajkú» doktornak is nevezik. III. Sándor pápa 1174-
ben avatta szentté.

„Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Üdvözlégy sz kölköd k reménye, mindazok anyja, akiknek már
nincsen édesanyjuk. Kihez forduljunk, […] amid n a b nök elzárják
el ttünk az ég kapuját, […] ha csak nem hozzád, Boldogságos Sz z
Mária, szomorúak vigasztalója, b nösök menedéke. […] Téged
hívunk tehát segítségül, irgalmasság anyja. Hozzád futunk azzal
a bizalommal, amellyel a kisgyermek édesanyja karjaiba menekül.”

Testvérem! Múlt vasárnap templomunkban megnyitottuk az
«irgalmasság rendkívüli szentévét». Úgy gondolom, ebben az évben
az irgalmasságról többször is, más-más szempontból fogok írni.
Most ádvent van, amikor a Megváltó édesanyja központi helyre
kerül, ezért az „irgalmasság anyjához” szóló imát idéztem szent
Bernáttól. BÁTRAN FORDULJUNK TEHÁT MÁRIÁHOZ, A TENGER
CSILLAGÁHOZ, AKI SZERETETB L KÖZBENJÁR ÉRTÜNK, B NÖSÖKÉRT,
FIA MEGFESZÍT IÉRT. [M.a.]

18:00  Vesperás
Advent negyedik hetében hétf t l szerdáig reggel ½ 7 órakor kezd dik a
roráté, (utána szerény agapéra gy lünk össze az oratóriumban), gyóntatás a
roráték után lesz. 8 órakor nem lesz szentmise.

Ezen a héten a templomi hittanórák elmaradnak.

Hétf , december 21.
17:30  Gyóntatás: Mihály atya

Kedd, december 22.
17:30  Gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, december 23.
 6:30  Az utolsó roráté szentmise
15:30  Nyugdíjasok karácsonya a plébánián
16-18  A karitász fogadóóra elmarad
17:30  Gyóntatás: Antal atya

Csütörtök, december 24.
 8:00  Ezen a napon csak reggel 8 órakor van szentmise.

Karácsonyi id

A húsvéti misztérium megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja,
hogy megemlékezzék Urunk születésér l és els  megnyilatkozásairól. Ez
történik a karácsonyi id szakban. Ez a Karácsony els  esti dicséretével
kezd dik és Vízkereszt utáni vasárnapig tart.

16:00  Misztériumjáték a templomban. Utána a Betlehemb l érkezett lángot
alkalmas eszközzel haza lehet vinni.

A templomot éjjel ½ 12-kor nyitjuk ki.
¾ 12-kor a Szent Család képekkel, körmenetben a jászolhoz visszük a

kis Jézust
24:00 Éjféli szentmise

KARÁCSONY,URUNK SZÜLETÉSE, péntek, december 25.
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

11:30  Asszisztenciás ünnepi szentmise
18:00  Ünnepi vesperás

Szombat, december 26. SZENT ISTVÁN ELS  VÉRTANÚ
Ezen a napon három szentmise lesz: 9, 11:30 és este 18:30-kor
A reggel 7 órai szentmise elmarad
18:00  Loretói litánia

XIII/52. szám
2015. december 20.

Karácsony hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H-Szo: 6:30, 18:30, Vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél

mailto:krisztinavaros@gmail.com
http://www.communio.hu/hba/


Hírlevelünkben id nként igyekszünk segítséget nyújtani az «Irgalmasság
rendkívüli szentévében» az év méltó megülésére. Most els  alkalommal
fogadjátok szeretettel a Szentatya imáját és az aktív bekapcsolódás
lehet ségének ismertetését!

Ferenc pápa imája az irgalmasság szentévére
Urunk Jézus Krisztus, Te, aki megtanítottál

minket, hogy irgalmasak legyünk, mint az égi
Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az

t látja, mutasd meg nekünk arcodat és mi
üdvözülünk.

A te szeret  tekinteted megszabadította
Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából; a
házasságtör  asszonyt és Magdolnát attól, hogy
boldogságukat csupán egy teremtményben

keressék; sírva fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a
mennyországot a b nbánó latornak.

Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a
szamaritánus asszonynak mondtál: Ha ismernéd Isten ajándékát!

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki
mindenhatóságát els sorban a megbocsátáson és az irgalmasságon
keresztül mutatja meg: tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod
legyen, az  Uráé, aki feltámadt a dics ségben.

Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl, hogy igaz
együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és
tévedésben vannak: tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy
Isten várja, szereti t és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által,
hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad
megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a
börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak
pedig adja vissza látásukat.

Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt T led, aki élsz
és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

LÉGY TE IS IRGALMAS!

A Szentatya figyelmeztet bennünket. a rendkívüli Szentév
alkalmával, hogy a Szentév célja, hogy a mindennapokban éljük meg az
irgalmasságot. Azt is írja: nyissuk fel szemünket, hogy észrevegyük
mások nyomorúságát. Ne meneküljünk el az Úr szava el l: segítsd az
éhez t, áldozz id t egy-egy beteg testvérre, bocsáss meg annak, aki
megbántott, stb.

A Szentatya azt is kéri, hogy a plébániák mutassák meg, tudnak
irgalmasok lenni. Azt gondoltuk. hogy az irgalmasság évében sz t
telepítünk az Irgalmasság kápolnájában. Szeretnénk láthatóvá tenni
irgalmasságunkat úgy, hogy az üres sz vessz ket sok-sok levéllel és
sz fürttel gazdagítjuk, amelyek jelképezik jó cselekedeteinket.

Hogyan valósíthatjuk ezt meg?
Találunk az «Irgalmasság kápolnájában» az asztalon egy kosarat

barna b r korongokkal. Ha sikerült az irgalmasság cselekedeteib l
egyet-egyet teljesítenünk, egy korongot dobjunk be az ugyanott álló zárt
dobozba. Ezeket szorgos kezek két-háromhetente sz levelekké és
fürtökké cserélik és felteszik a t kére. Reményünk szerint az
irgalmasság szentévének bezárására - az Úr segítségével - gazdag
sz ke borítja majd az irgalmasság kápolnájának falát.

AZ IRGALMASSÁG TESTI CSELEKEDETEI:

1. AZ ÉHEZ KNEK ÉTELT ADNI,
2. A SZOMJAZÓKNAK ITALT ADNI,

3. A SZEGÉNYEKET RUHÁZNI,
4. AZ UTASOKNAK SZÁLLÁST ADNI,

5. A BETEGEKET ÉS
6. A BÖRTÖNBEN LEV KET LÁTOGATNI,

7. A HALOTTAKAT ELTEMETNI

AZ IRGALMASSÁG LELKI CSELEKEDETEI:

1. A B NÖSÖKET MEGINTENI,
2. A TUDATLANOKAT TANÍTANI,

3. A KÉTELKED KNEK JÓ TANÁCSOT ADNI,
4. A SZOMORÚAKAT VIGASZTALNI,

5. A BÁNTALMAKAT BÉKÉVEL T RNI,
6. AZ ELLENÜNK VÉTKEZ KNEK MEGBOCSÁTANI,

7. AZ ÉL KÉRT ÉS HOLTAKÉRT IMÁDKOZNI.

Gyakoroljuk tehát az irgalmasság cselekedeteit, mert szeretetb l fakadt
fáradozásunkkal az Úr irgalmasságát hirdetjük


