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                    „Szegény jászolban jött közénk,
                    kitől támadt a földre fény,
                    Atyjával egeket teremt
                    s pólyázza anyja idelent” (himnusz a zsolozsmából)

Kegyelmekben gazdag, áldott, örömteli karácsonyt kívánok a plébánián
szolgálatot tevő atyák és a képviselőtestület nevében is, szeretettel:

Mihály atya

N A P T Á R

KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, hétfő, december 25.
saját zsolozsma éjféli mise: Iz 9,1-3.5-6  Tit 3,4-7  Lk 2,15-20

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

Testvérem! Karácsony ünnepének gazdagságát mutatja, hogy három miséje van,
és mind a háromnak más-más a szövege. Most a pásztorok miséjének válaszos
zsoltáráról szeretnék elmélkedni. Ez az olvasmány központi gondolatát – „Íme, eljön
Szabadítód” (11.) – mélyíti el. Az első versben ezt halljuk: „Király az Úr”. A mise
nevére gondolva, és más fordításokat is ismerve, egyértelmű: ez nem azt jelenti, hogy
a magasságokban uralkodik, hanem azt, hogy «pásztorol», velünk van, törődik
velünk, vagyis eljött Pásztor-királyunk.

Ezért „a föld ujjong, és örvendjen minden sziget”. A föld, a szigetek félreérthetetlen
jelzések, hogy Urunk e világba érkezett. Győzött a szeretet, közénk jött, hogy
megmentsen. „Igazságosságát hirdetik az egek, és dicsőségét meglátják a népek.”
Istenünk jótetteit mindenki felismerheti. Mivel itt van, ezért jó pásztorként vigyáz ránk,
mellettünk áll és vezet minket. „Fényesség ragyog az igazra, és öröm a tiszta
szívűekre.” Karácsony fényét mindannyian élvezzük ádvent sötétsége után
(kegyelem – bűn). Megérkezett, győzött a világ Világossága.

Testvérem! „Örvendjetek, igazak, az Úrban, és szent nevére áldást mondjatok.”
LEGYÜNK TEHÁT IGAZAK ÉS TISZTA SZÍVŰEK, HOGY BEFOGADHASSUK ŐT. Így eltölt majd
minket karácsony öröme, mert bennünk is megszületik Megváltónk. Akkor hálával
telik meg lelkünk, mert már megtapasztaltuk Istenünk áldását. Éljük meg karácsonyt
úgy, mint Királyunk, Pásztorunk születésnapját! [M.a.]

11.30: asszisztenciás nagymise
18.00: ünnepi vesperás

Kedd, december 26. SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
Ap 6,8-10.7,54-59  Mt 10,17-22

Csak délelőtt 10 órakor és este 18.30-kor lesz szentmise

Szerda, december 27. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA.
10.00: Simon Péter keresztelője 1Jn 1,1-4  Jn 20,2-8

Csütörtök, december 28.Aprószentek, vértanúk                            1Jn 1,5-2,2  Mt 2,13-18
Az esti szentmise keretében a lelki adoptáció befejezése

Péntek, december 29. Karácsony nyolcadában 5. nap                   1Ján 2,3-11  Lk 2,22-35
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, december 30. Karácsony nyolcadában 6. nap
1Jn 2,12-17  Lk 2,36-40

18.00: Loretói litánia
18.30: évfordulós házaspárok szentmiséje. Erre a szentmisére várjuk az idén jubiláló (10,
20, 25, 30, stb. évfordulós) házaspárokat közös hálaadásra, utána köszöntés és szerény
agapé lesz számukra a plébánián.

Vasárnap, december 31. SZENT CSALÁD, JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF
saját zsolozsma Sir 3,3-7.14-17a  Lk 2,22-40
18.00: vesperás
18.30: Előesti szentmise (amely újesztendő napjára érvényes), utána év végi beszámoló és
hálaadás.

H Í R E K

Megérkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye karácsonyi kiadványa, és megjelent
a Krisztinavárosi Hírek egyházközségi folyóiratunk. Mindkettőt a szokott helyen találják
Testvéreink, vigyenek belőle lakáshoz kötött rokonaiknak, szomszédjaiknak is.


