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„Ó pásztorok figyeljetek!
Új dalt dalol angyalsereg:
Dicsőség a nagy Istennek!
Békesség a jó embernek!
Messiásunk születik ma.”
(Hozsanna 17/2)

Áldott, szeretetteljes örömben gazdag karácsonyt kívánok a plébánia
lelkipásztorai és a képviselőtestület nevében is

Mihály atya s.k.

N A P T Á R
KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, péntek, december 25.

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend van, a szentmisén való részvétel
kötelező.
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! Szent Bonaventura (1218k-1274) ferences szerzetes,
a misztikusok fejedelme, egyházdoktor. Tudását nagyrészt a feszület előtt
végzett imáiból merítette. Szent Ágoston tanítványa, aki elsősorban a
szívhez szólt. A hitre és a tudásra egyaránt épített. Rendfőnökként a
szélsőségeket igyekezett elkerülni: például az önsanyargatást elvetette.
Gyakran így is nevezik őt: a ferences rend második megalapítója.
Püspökké és bíborossá is kinevezték.
„Istenem, te a nagy és a gazdag, értünk kicsi és szegény lettél,
nem házban, hanem istállóban kívántál megszületni; azt akartad, hogy
rongyokba pólyáljanak, hogy szűzi tejet szopjál, hogy ökrök és szamár
közé egy jászolba fektessenek. Öleld hát át lelkem ezt az isteni jászolt,
nyomd ajkadat a Kisded lábára, csókold meg mind a kettőt. Egyesülj te is
a mennyei dallammal, énekeld ajkaddal és szíveddel: Dicsőség a
magasságban…”
Testvérem! Szent Bonaventura szerint Isten Fia mindent megtett
azért, hogy egy legyen közülünk, hogy vállalja a mi életünket. Sikerül-e
nekünk őt magunk közé fogadni, szeretnénk megpuszilni talpacskáit?
Életünk rejtett, eldugott pillanataiba is beengedjük Mesterünket, tőle
kérünk tanácsot? KARÁCSONY - AZ IGE EMBERRÉ LETT - AKKOR VALÓSUL MEG
ÉLETÜNKBEN, HA MINDENNAPJAINKAT EZENTÚL JÉZUSSAL JÁRJUK. Így ajkunk
és szívünk is az angyalok énekét fogja énekelni, mely üdvösségünk
záloga.
[M.a.]
11.30: asszisztenciás ünnepi szentmise
18.00: ünnepi vesperás
Szombat, 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 18,30
A reggel 7 órai szentmise elmarad.
18.00: Loretói litánia
18.30: a szentmise már Szent Család ünnepéről szól.

Vasárnap, december 27. SZENT CSALÁD, JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF
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 2,41-52

Testvérem! Boldog VI. Pál (1897–1978) diplomáciai és tanári
feladatok után Milánó érseke lett. 1963-ban választották pápává és
folytatta az elődje által elkezdett II. Vatikáni Zsinatot. Tevékenységének
három fő iránya: - az Egyház belső reformja (zsinat); - ökumené (a
Szentföldön 1964-ben találkozott II. Athenagorasz pátriárkával); „Korunkban nem tanítókra, hanem tanúkra van szükség.” (Tiaráját –
hármas koronáját – nem vette fel, hanem eladta és árát a szegényeknek
juttatta.) Szentföldön jártában Názáretben is megfordult. Itt mondott
beszédéből idézek:
„Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét. Minket valóban
Názáret figyelmeztessen arra, hogy mi a család, mi annak a
szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen
sajátossága. Mutassa meg, milyen szeretetteljes a családban a
nevelés, amelyet semmi más nem helyettesíthet. Tanítson meg arra,
hogy mi a család alapvető kötelezettsége a társadalmi rendben. Itt
ismerjük meg a munka fegyelmét.” […] Szeretnénk „e fedél alatt
emlékeztetni arra, hogy maga a munka nem válhat öncélúvá.”
Testvérem! Szent Család ünnepén álljon előttünk a názáreti család,
mint a ma élő családok példaképe. Jövőnk, a következő generációk
élete azon múlik elsősorban, hogy mennyire járja át családjaink
benső világát a szeretet. A Szent Családnak ez azért sikerült, mert
minden tagja szent volt, Isten elképzelése szerint alakította a családi
életet. A napjainkban élő szülők és gyermekek is erre törekedjenek!
VALÓSÍTSUK MEG MINDANNYIAN A JÉZUSTÓL TANULT SZERETETET, MELY KÉSZ
A MEGBOCSÁTÁSRA, A SZOLGÁLATRA ÉS AZ ÁLDOZATVÁLLALÁSRA.
[M.a.]
18.00: vesperás
Az esti szentmisére várjuk az ebben az évben jubiláló házaspárokat (10, 20,
25, 30, stb. évfordulósokat) hálaadásra. A szentmise után a jubilánsokat a
plébániára hívjuk szerény agapéra.
Hétfő, december 28. Aprószentek
1Jn 1,5—2,2 Mt 2,13-18
12.00: Kastory Géza temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise keretében a lelki adoptáció befejezése

Kedd, december 29. Karácsony nyolcada alatti 5. nap
1Jn 2,3-11 Lk 2,22-35
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, december 30. Karácsony nyolcada alatti 6. nap
1Jn 2,12-17 Lk 2,36-40
12.00: Molnár Sándorné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, december 31. Karácsony nyolcada alatti 7. nap
1Jn 2,18-21 Jn 1,1-18
Ezen az estén nem lesz gyóntatás
18.00: Loretói litánia
18.30: szentmise és év végi hálaadás
Péntek, január 1.SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV
Béke világnapja
Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21
Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend van, a szentmisén való részvétel
kötelező.
18.00: vesperás
H Í R E K
Megjelent a Krisztinavárosi Hírek karácsonyi száma. Vigyenek belőle
szomszédok, ismerősök számára is.

