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Karácsony hava
53. hét

„Nincs helye a szálláson, hogy nekünk helyünk lehessen a mennyországban…
Mert ugyanis nem egyebért jött, hanem miérettünk, a mi üdvösségünkért…
Sírva született, hogy ami könnyhullatásunkat megszárítsa.”
(Pázmány Péter)

Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt kívánok a plébánia papsága
és a képvisel testület nevében is !

Mihály atya s.k.

Éjféli szentmise: Iz 9,1-3.5-6 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! A Karácsony liturgiája az örömr l énekel. A három
szentmise szövegei Krisztus hármas születését juttatják eszünkbe. Az éjféli
szentmise a lelkünkben való kegyelmi születést emeli ki. A pásztorok miséje
Krisztus betlehemi, az id ben való születésére utal. Az ünnepi szentmise
pedig az Isten Fiának örök születését állítja elénk. Az Izaiás könyvéb l vett
kezd ének is err l beszél: „Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az vállára
kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke” (9,6).
Ez a Gyermek, valóban az Isten Fia, aki kinyilatkoztatja nekünk Isten örök
titkait. Isten örök terveinek Hírnöke, aki megmutatja az utat az Atyához. Az
vállára kerül az uralom: ez egy gyönyör kép, mely az ókori hatalmas városkulcsokra utal, melyet csak vállon lehetett hordozni. De igazi Gyermek, akit
mi szerethetünk, és aki minket szeret. Isten hatalma, birodalma csak a
szeretet alapján állhat. Az er szak hatalma véget ért. Mi, Isten gyermekei,
mindig e Gyermek mögé sorakozzunk fel.
Testvérem! Minek örülünk mi igazából Karácsonykor? Persze, másnak is
lehet örülni, de jusson eszünkbe, amire a liturgia tanít! Ez a Gyermek
Isten az Istent l. , aki született, kezdetben Istennél volt és örökké velünk
marad. Benne élet volt és ebb l az életb l kaphatunk mi is. KÖSZÖNJÜK URUNK
TÚLÁRADÓ SZERETETEDET ÉS KÉRÜNK, HOGY KARÁCSONY IGAZI ÖRÖME ÚJÍTSA
MEG ÉLETÜNKET!
[M.a.]
11.30: asszisztenciás ünnepi szentmise
18.00: ünnepi vesperás
Hétf , december 26., karácsony másnapja, SZENT ISTVÁN ELS

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. Gyóntatás a szentmisék alatt lesz.
Kedd, december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA
1 Jn 1,1-4 Jn 20,2-8
Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, december 28. Apró szentek
1 Jn 1,5-2,2 Mt 2,13-18
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Az esti szentmise keretében a lelki adoptáció befejezése

Csütörtök, december 29. Karácsony nyolcada alatti ötödik nap
17.30: gyóntatás: Mihály atya
1 Jn 2,3-11 Lk 2,22-35
Péntek, december 30. SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Sir 3,3-7.14-17a v. Kol 3,12-21 Mt 2,12-15,19-23

Testvérem! A Szent Család ünnepe az új ünnepek közé tartozik.
Csak a XIX. sz. végén alakult ki, és végleges helyét a II. Vatikáni
Zsinat után kapta meg. Nagy szükség van erre az ünnepre, hiszen
Szunyogh Xavér OSB lassan száz évvel ezel tt ezt írta: „Bár segítene
hozzá ez az ünnep, hogy korunk legnagyobb bajára, a családok
szétzüllésére és ezzel a társadalom elkereszténytelenedésére
orvosság lenne.” Természetesen ez az ünnep köt dik a karácsonyi
jászolhoz. Így nem csodálkozhatunk rajta, hogy kezd éneke a
pásztorok miséjének evangéliumából idéz: „A pásztorok gyorsan útra
keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekv
Gyermeket.” (Lk 2,16)
Ez a nyitány igen fontos témákat vet fel. A Szent Család bizonyára
az egyszer , szegény családok közé tartozott, mert a pásztorok
nyugodtan találkozhattak velük. Megtalálták Máriát, Józsefet és a
Gyermeket. Egy család - természetesen - egy anyából, aki az élet
forrása; egy apából, aki Isten helyett atyja ennek a közösségnek; és
gyermekb l áll, aki lubickol a szül k szeretetében, ugyanakkor örömük
forrása. És ez nemcsak kétezer évvel ezel tt volt így, hanem ma is
így kellene lennie.
Testvérem! Gorkij kb. száz évvel ezel tt ezt írta: „A családi otthon
éjjeli menedékhellyé és abrakoló tekn vé züllött le korunkban.” Hogy
családjaink élete ne ilyen legyen, valósítsuk meg a Szent Család
példáját. Istenben igyekezzünk gazdagodni (Vö.: Lk 12,21)! ÍGY AZ A
SZERETET FOGJA CSALÁDJAINKAT ÖSSZEKÖTNI ÉS JELLEMEZNI, AKI
KARÁCSONYKOR SZÜLETETT.
[M.a.]
17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise keretében vesperás. Erre a
szentmisére várjuk az idén jubiláló házaspárokat
(10, 20, 25, 30, stb. évfordulósok) közös
hálaadásra, utána köszöntés és szerény agapé lesz
számukra a plébánián.

Szombat, december 31. Karácsony nyolcada alatti hetedik nap
1 Jn 2,18-21 Jn 1,1-18
18.00: Loretói litánia
Esti szentmise után év végi beszámoló és hálaadás
Vasárnap, 2017. január 1. SZ Z MÁRIA ISTEN ANYJA, Újév,Béke világnapja
Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21
10.00: a szentóra elmarad, helyette január 6-án, Vízkereszt ünnepén este ½ 6kor lesz.
11.30: ünnepi szentmise
18.00: vesperás
HÍREK
Megjelent az Esztergom-Budapest f egyházmegyei folyóirat aktuális száma. A
padok mögötti asztalról családonként vigyenek magukkal Testvéreink.

