
 
 
 

 

„Áldott szent karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a Liliom szerkesztősége!” 
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XII. 23-én, hétfőn A SZÁLLÁST KERESŐ SZENT CSALÁD 

TISZTELETÉRE én.m. 

Kenty János p., Viktória vt. 

XII. 24-én, kedden, 

KARÁCSONY 

VIGILIÁJA, 

Ádám és Éva ősszülők  

19:15 Karácsonyi énekek, Betlehemes játék 

Szentmisék: 

20.00 h és 24.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

20:00 h (szlovén) 22.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN  

XII. 25-én, szerdán, 

KARÁCSONY, a 

Megváltó születése 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – Ünnepi szentmise 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise 

XII. 26-án, csütörtökön, 

István első vértanú, Előd 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN 

11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN 

XII. 27-én, pénteken, Domonkos templ.: MUNTYÁN KATALINÉRT ÉS 

VARGA SÁNDORÉRT én.m. 

János apostol és evangélista, Fabiola 

XII. 28-án, szombaton,  NAGY TERÉZÉRT én.m. 

Aprószentek, Kamilla, Teofila 

XII. 29-én, vasárnap,  

SZENT CSALÁD 

VASÁRNAPJA, 
Becket Tamás vt, pk, Dávid kir. 

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. 30-án, hétfőn 
 

A MEDJUGORJEI SZŰZ ANYA TISZTELETÉRE A 

PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Melánia özv., Hunor, Hermina 

XII. 31-én, kedden,       HÁLAADÓ SZENTMISE 

 I. Szilveszter pp., Donáta  

I. 1-én, szerdán,      

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, csütörtökön, Nagy Vazul, Nazianzi Gergely 

I. 3-án, pénteken, HALLAI KÁROLYÉRT én.m. 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Gyöngyvér, Genovéva sz. 

I. 4-én, szombaton, Angéla özv., Titusz, Leóna 

I. 5-én, vasárnap,  

Karácsony utáni. 2. vas. 

Emília sz., Simon, 

Amáta 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom 

17:00 –  esti szentmise     

Jézus Krisztus születése pedig így 
történt: Anyja, Mária el volt jegyezve 
Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, 
kitudódott, hogy méhében fogant a 
Szentlélektől. József pedig, a férje, 
igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe 
hozni, ezért elhatározta, hogy titokban 
bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta 
szívében, íme, az Úr angyala álmában 
megjelent neki és így szólt: ,,József, 
Dávid fia, ne félj magadhoz venni 
feleségedet, Máriát, mert ami őbenne 
fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút 
fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, 
mert ő szabadítja meg népét bűneitől. 
Mindez pedig azért történt, hogy 
beteljesedjék az Úr szava, amit a 
próféta által mondott: ,,Íme, a szűz 
méhében fogan és fiút szül, és a nevét 
Emmánuelnek fogják hívni' [Iz 7,14]. 
Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József 
pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint 
az Úr angyala megparancsolta neki. 
Magához vette feleségét. (Mt 1,18-24) 

 „Az üzenet két dolgot tartalmaz. 
József tegye félre aggodalmát, 
mert a Máriában fogant élet a 
Szentlélektől van. Az üzenet másik 
része az, hogy a gyermeknek 
József adja a Jézus nevet. E név 
jelentése: Isten megszabadít, 
üdvözít. Krisztus azért a hit tárgya, 
mert létében több mint ember: ő 
az Isten Fia. És hatásában is több 
mindenkinél: ő szabadít meg 
bennünket a bűntől, s ezzel 
biztosítja az örök életet. A 
névadással Józsefet megilletik az 
apai jogok, s egyben vállalnia kell 
a kötelességet is. 
Szent József a Szűzanyával együtt 
tanúja annak, hogy Isten hűséges 
és biztos jövőt ígérő jelét, a 
Messiást megadta nekünk. Ők 
megértették, szívükben őrizték 
Isten titkát, hogy Jézus az 
Emmanuel, a velünk levő Isten. 
Később az egyház Jézustól kapja 
meg az ígéretet, hogy vele marad 
a világ végéig. Jelenléte mindig a 
legnagyobb vigasztalás. Ő segít az 
életszentség útján.” 
v. Darvas-Kozma József 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=g

ondolatok&csop1=v 

Olvasmány: Iz 7,10-14; Zoltár: Zs 23; Szentlecke: Róm 1,1-7; Evangélium: Mt 1,18-24 
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Hogy áldott legyen a Karácsony... 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, 
égőkkel és csilingelő harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszletrendező.  
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi 
süteményeket sütök kiló számra, 
ízletes ételeket főzök, és az evéshez 
csodálatosan megterített asztalt  
készítek elő, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
szakácsnő. 
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az 
öregek otthonában karácsonyi énekeket 
éneklek, és minden vagyonomat segélyként 
elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit sem 
használ nekem.  
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és 
horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi 
ünnepen veszek részt, a templomi kórusban 
énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem 
titka, akkor nem értettem meg, hogy miről 
szól a karácsony.  
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 
gyermekét megölelje.  
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 
megcsókolja a házastársát.  
A szeretet barátságos az időszűke ellenére 
is.  
A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán 
és odaillő asztalterítő van.  
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 
menjenek már az útból, hanem hálás érte, 
hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 
kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni.  

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.  
A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a 
gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak. 
De a szeretet ajándéka megmarad. 
(Kor. 1,13 karácsonyi változata....) 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=vie

wgondolat&id=353 

Newman bíboros írja: 
“Milyen furcsa is vagy te ember! – 
Egyszer azért vagy elégedetlen, mert 
Isten távol van tőled, máskor pedig 
azért, mert túl közel jött hozzád. Egyszer 
az Isten fönsége miatt panaszkodsz,  
máskor meg azért, mert földig 
alázkodott. Belőled hiányzik az alázat, 
Ember!  Mikor hagysz már fel, hogy 
önmagadat tekintsd a világ 
középpontjának? Mikor fogod végre 
megtanulni, hogy az Isten végtelen? 
Végtelen, amikor a mennyben uralkodik, 
és végtelen, amikor itt a földön szolgál. 
Mert akkor a legmeggyőzőbb, amikor 
Gyermekké alacsonyította magát.” 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=viewg

ondolat&id=481 

 

Szenteste, Karácsony vigíliája 
 

Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: 
holnap pedig meglátjátok 
dicsőségét! 
Karácsony meleg hangulata és 
öröme  ragyogja be a mai napot, 
mintegy elővételezve az ünnep 
fényét. A beteljesedés biztos 
tudatával kell hálát adnunk a 
mérhetetlen kegyelemért. Az igazi, 
őszinte hála tettekre ösztönöz, és 
arra késztet, hogy Isten irgalmának 
hirnökei legyünk. 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=vie
wgondolat&id=353 

 
 
 

„Irigyeljük a pásztorokat, akik 
elzarándokoltak a betlehemi 

barlanghoz és látták az Újszülöttet. 
Sok irigyelnivalónk nincsen, mert mi is 
láthatjuk, amit ők láttak. Ugyanaz a 

Jézus itt van közöttünk a 
tabernákulumban… és nincsen 

számára kedvesebb dolog, mint amikor 
gyakran meglátogatjuk őt.”   

Don Bosco 

„Soha ne féljünk a 

gyengédségtől!” – 

karácsonyi interjú Ferenc 

pápával (1. rész) 
 

Mit üzen a karácsony a mai 

embernek? 

-- A gyengédségről és a reményről 

beszél. Amikor Isten találkozik 

velünk, két dolgot mond. Az első: 

Reméljetek! Isten mindig kinyitja, 

és sosem becsukja az ajtókat. Ő 

az apa, aki ajtót nyit nekünk. A 

második: Ne féljetek a 

gyengédségtől! Amikor a 

keresztények megfeledkeznek a 

reményről és a gyengédségről, 

hideg egyházzá válnak, mely nem 

tudja, hová megy, ideológiákba 

bonyolódik, és világias 

magatartásformák lepik el. Isten 

egyszerűsége azonban azt mondja 

neked: Menj tovább, simogató 

Atya vagyok számodra! Félek, 

amikor a keresztények elveszítik a 

reményüket és képességüket az 

ölelésre, a simogatásra. Talán ez 

az oka, hogy a jövőre tekintve 

gyakran beszélek a gyerekekről és 

az idősekről, vagyis a 

legvédtelenebbekről. Papi 

életemben, bejárva a plébánia 

területét, mindig azon voltam, 

hogy megéreztessen ezt a 

gyengédséget, főként a 

gyerekekkel és az idősekkel. Jó 

hatást tesz rám, és ilyenkor arra a 

gyengédségre gondolok, amellyel 

Isten szeret minket.” (részlet) 
 

Andrea Tornielli (Vatican Insider) La 

Stampa, 2013. december 15. 

Tőzsér Endre SP fordítása 

 

Magyar Kurír 
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