
 

 
XII. 24-én, hétfőn,  

KARÁCSONY 

VIGILIÁJA, 

Ádám és Éva ősszülők  

19:30 Betlehemes játék 

Szentmisék: 

20.00 h és 24.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

22.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN  

XII. 25-én, kedden, 

KARÁCSONY, a 

Megváltó születése 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – Ünnepi szentmise 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise 

XII. 26-án, szerdán, 

István első vértanú, Előd 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN 

XII. 27-én, csütörtökön, János apostol és evangélista, Fabiola 

XII. 28-án, pénteken,  Aprószentek, Kamilla, Teofila 

XII. 29-én, szombaton,  Becket Tamás vt. pk 

XII. 30-án, vasárnap 

SZENT CSALÁD 

VASÁRNAPJA, 
Melánia özv., Dávid, Hunor 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a  családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT cs.m. 

XII. 31-én, hétfőn,  HÁLAADÓ SZENTMISE 

 I. Szilveszter pp., Donáta  

I. 1-én, kedden,      

Mária, Isten anyja,  

Újév napja, Fruzsina, Álmos 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN 

 

I. 2-án, szerdán, SÁNDOR VILMÁÉRT én.m. 

Nagy Vazul, Nazianzi Gergely 

I. 3-án, csütörtökön, A PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Gyöngyvér, Genovéva sz. 

I. 4-én, pénteken, JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Angéla özv., Titusz, Leóna 

I. 5-én, szombaton,  AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT TAGOKÉRT cs.m. 

Emília sz., Simon, Amáta 

I. 6-án, vasárnap,  

Vízkereszt – Úrjelenés 

Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom 

17:00 –  esti szentmise     
 

 

„Áldott szent karácsonyt és boldog új 

esztendőt kíván minden Kedves Olvasójának  

a Liliom szerkesztősége!” 
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Mária pedig útra kelt azokban a 

napokban, és sietve elment a 

hegyek közé, Júda városába. 

Bement Zakariás házába, és 

köszöntötte Erzsébetet. És történt, 

hogy amint Erzsébet meghallotta 

Mária köszöntését, felujjongott 

méhében a magzat, és Erzsébet 

eltelt Szentlélekkel. Hangosan 

felkiáltott: ,,Áldott vagy te az 

asszonyok között, és áldott a te 

méhednek gyümölcse! De hogyan 

történhet velem az, hogy az én 

Uramnak anyja jön hozzám? Mert 

íme, amint fülemben felhangzott 

köszöntésed szava, felujjongott a 

magzat méhemben. És boldog vagy 

te, aki hittél, mert be fog teljesedni, 

amit az Úr mondott neked.' Mária 

erre így szólt: ,,Magasztalja lelkem 

az Urat, és szívem ujjong megváltó 

Istenemben [Hab 3,18], mert 

tekintetre méltatta szolgálója 

alázatosságát [1 Sám 1,11]. Íme, 

mostantól fogva boldognak hirdet 

engem minden nemzedék [Ter 

30,13], mert nagy dolgot 

cselekedett velem a Hatalmas 

[MTörv 10,21], és Szent az ő Neve 

[Zsolt 111,9]. Irgalma nemzedékről 

nemzedékre azokra száll, akik őt 

félik [Zsolt 103,13.17]. 

Hatalmas dolgokat művelt karja 

erejével, szétszórta a 

gondolataiban kevélykedőket 

[Zsolt 89,11]. Hatalmasokat 

levetett a trónról, és kicsinyeket 

felemelt [Zsolt 147,6]. Éhezőket 

betöltött jókkal, és üresen 

bocsátott el gazdagokat [Zsolt 

107,9]. Felkarolta Izraelt, az ő 

szolgáját, megemlékezve 

irgalmasságáról [Iz 41,8-9; Zsolt 

98,3], amint megmondta 

atyáinknak, Ábrahámnak és 

utódainak mindörökre' [Ter 17,7]. 

És Mária nála maradt mintegy 

három hónapig, azután hazatért. 

(Lk 1,39-56) 

 

Olvasmány: Mik 5,1-4; Zoltár: Zs 79; Szentlecke: Zsid 10,5-10; Evangélium: Lk 1,39-45 
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Ma este, ebben a szentmisében mi is 

elzarándokolunk az isteni kisded 

jászlához, a találkozás pedig ugyan 

olyan valóságos, mint a pásztoroké 

volt. Ők is csak a hit szemével 

láthatták meg Isten Fiát a gőgicsélő 

újszülöttben. Mi is csak a hitűnkben 

láthatjuk meg a szentostyában közénk 

szálló Üdvözítőt. 

Karácsonykor mindenki úgy találja, 

hogy valamivel több benne és 

körülötte a lelkesedés, egy kicsit 

erősebbnek érzi magát a jóért 

folytatott küzdelemben. A karácsonyi 

áldozás, az Üdvözítővel való valós 

találkozás ezt a mustárnyi jóságot 

akarja megnöveszteni, izmosítani 

bennünk. 

Hozzuk el, tehát bensőnk ajándékait, 

jó elhatározásainkat és 

 

Karácsony 
 

készségünket erre a szentmisére és 

biztosak lehetünk, hogy nem fogunk 

üres kézzel térni haza. Hazatérve 

pedig összeadódik a szíveinkben 

kigyúlt sok kicsi láng, így 

melegebbek, fényesebbek lesznek a 

családi otthonok. Kisimultabbak 

lesznek az emberi arcok. 

Segítőkészebbek lesznek a kitárt 

kezek. Ajándékozóbbak a 

felmelegedett szívek, mert a kisded 

Jézus békét és örömet akar hozni 

minden őt befogadó tiszta léleknek, 

amelynek címzettje és munkatársa 

kell, hogy legyél te is, karácsonykor 

és az év minden napján. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/karvigc.htm 

Karácsonyi idő,  
Jézus születése 

 

„Nem hívatlan jön Jézus, nem a 
sötétből. Kiolthatatlan fényben az Atya 
"kinyilvánítja nekünk Őt". A próféták 
sejtették, hogy az ő szavuk majd 
egykor fölemelkedik az Igébe, ki él 
örökkön és minden embert 
megvilágosít. -- Nem hívatlan jön a 
Gyermek, a világ sötétjében világító 
Fény, mégsem fogadják Őt szívesen 
evilágon. A világtörténelem nem veszi 
tudomásul születését; halálát is, mint 
kínos közjátékot, csak pár sorban 
említi. Mégis ez a szegény Kisded az 
egész világot hordja isteni Szívében.” 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&

m_op=view&szoveg&today&date=2012-

12-25&szin=feher 

"Nagy örömet hirdetek nektek 
és az egész népnek" 

 
„Karácsony nem az emlékezés, hanem 
a találkozás ünnepe. Nem gyermekkori, 
meghitt karácsonyok felidézése, még 
csak nem is pusztán Jézus születésére 
való emlékezés ez, hanem a személyes 
találkozás lehetősége Isten Fiával. Akit 
szeretünk, azzal személyesen 
szeretnénk találkozni. Így van ez az 
Istennel is. Viszont e találkozás 
kapcsán több kérdés is felmerülhet 
bennünk: Vajon miért keresi az ember 
az Istent? Minden emberben él az Isten 
utáni vágy? Lehetséges-e egyáltalán az 
ember számára az Istennel való 
találkozás? Hogy ezeket a kérdéseket 
megválaszolhassuk, néhány dolgot 
meg kell fontolnunk. 
Nem tudjuk kikerülni azt a kérdést sem: 
vajon keresi-e Istent a mai ember is? 
Hétköznapi tapasztalataink alapján 
szomorúan meg kell állapítanunk: csak 
kevesen. Illetve nagyon sokan keresik, 
de vannak, akik nem tudják, hogy őt 
keresik. Vágyakoznak ugyan a lelki 
békére, az örömre, a barátságra, a 
szeretetre, de nem találják, mert nem 
tudják, hogy előbb Istent kell 
megtalálniuk. Ma is igaz a népének 
felsóhajtása: "A bűn úr most is; gyötör 
is, foszt is. Sír a jó feléd." Mások 
ugyanakkor szeretnék elhitetni 
magukkal és környezetükkel, hogy 
nagyszerűen megvannak Isten nélkül. 
Csak később látják be, hogy nélküle 
nem lehet teljes az életük. Az ember 
nem tud megelégedni a résszel, a 
teljesre, az egészre vágyik. "Embernek 
lenni! Csak embernek, /- semmi 
egyébnek -/ De annak egésznek, 
épnek, / Föld-szülte Földnek / És Isten-
lehelte szépnek!" (Sík Sándor) 

 Ma arról adnak hírt az angyalok, hogy 
megszületett a Megváltó, az Úr 
Krisztus, Dávid városában (vö. Lk 2-
11). Az ő születése fölötti örömöt hirdeti 
ma az egyház is minden embernek. 
Azoknak is, akik már tudnak róla, és 
azoknak is, akik csak keresik őt. A szív 
jóságában, tisztaságában és 
egyszerűségében találkozhatunk vele. 
Aki találkozik a Gyermekkel, az még 
nagyobb vágyódást érez arra, hogy 
ezután még jobb, még tisztább legyen. 
Ez a találkozás nem múlik el 
nyomtalanul egyikünk életéből sem. 
A karácsony meg tudja változtatni az 
életünket. Ha találkozunk Jézussal, 
rátalálunk a "mindennél magasztosabb 
útra" (1Kor 12,31), a szeretet útjára. Így 
gondolatainkat, szavainkat és 
cselekedeteinket átjárja az élő szeretet, 
s állandó ösztönzést fogunk érezni a 
tökéletesedésre. Ezért imádkozik a 
költő is: "Ne hagyj Uram, 
megülepednem, /Sem eszmében, sem 
kényelemben. / Ne tűrj megállni az 
ostoba van-nál, / S nem vágyni többre 
kis mái magamnál." (Sík Sándor) 
Adja meg Isten ezen a karácsonyon 
mindnyájunknak a találkozás örömét! E 
találkozás békéje kísérje életünket az új 
esztendőben is!” 

Veres András püspök 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.

12.22/0101.html 

„Egy gyermek értem született, értem 
szenvedett és értem is halt meg. Mit 

adok neki mindezért?” Don Bosco 
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