
 
 
 

 

 

„Áldott, békés szent karácsonyt és boldog új évet kívánunk!” 
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XII. 21-én, hétfőn 

Mise után imaóra. 
Mária Neve t.: (17:00): Csordás Erzsébetért én.m 

Kanízius  Péter egyht. pap 

XII. 22-én, kedden,  

Mise után Bibliaóra. 

 

Zénó vt, Flávián vt., Xavéria 

XII. 23-án, szerdán,  

 
Mária Neve t.: (17:00): Szent család tiszteletére én. m.  

Kenty János p., Viktória vt 

XII. 24-én, csütörtökön, 

KARÁCSONY 

VIGILIÁJA, 

Ádám és Éva ősszülők  

19:30 Karácsonyi énekek – Don Bosco gyermekkórus 

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, pénteken, 

KARÁCSONY,  

a Megváltó születése, 
mise után szentségimádás 

08:30 – a hívekért   

10:00 – Ünnepi szentmise 

11.00 – Domonkos templom  

17:00 – esti szentmise 

XII. 26-án, szombaton, 

István első vértanú, Előd 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN  
11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN  

XII. 27-én, vasárnap,  

SZENT CSALÁD 

VASÁRNAPJA, 

János ap. és ev., Fabiola 

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. 28-án, hétfőn 

Mise után imaóra. 
Mária Neve t.: (17:00): Putyora Mihályért évf. én. m  

Aprószentek, Kamilla, Teofila  

XII. 29-én, kedden,       

Mise után Bibliaóra. 
  

Becket Tamás vt. pk., Dávid kir. 

XII. 30-án, szerdán,        

Melánis özv., Hunor, Hermina   

XII. 31-én, csütörtökön,       Mária Neve t.: (17:00): HÁLAADÓ SZENTMISE 

 I. Szilveszter pp., Donáta   

I. 1-én, pénteken,      

Mária, Isten anyja,  

Újév napja 

10.00 h és 17.00 h A MÁRIA NEVE TEMPLOMBAN:  Jézus 

Szíve tiszteletére én. m. 

11.00 h  A DOMONKOS TEMPLOMBAN 

I. 2-án, szombaton, Mária Neve t.: (17:00): Fogantatás Szíve tiszteletére élő és 

elhunyt RFT-ért én. m.      Nagy Vazul, Nazianzi Gergely 

I. 3-án, vasárnap,  

Karácsony utáni. 2. vas. 

Gyöngyvér, Genovéva 

08:30 – a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 

11.00 – Domonkos templom 

17:00 – esti szentmise     

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.’’ 
 Lk 1,39-45 

Jól van ez így, mert az Isten nem akar 
bennünket ámításban hagyni.  
Boldog vagy? Lehet erre azt válaszolni, 
hogy igen. Csakhogy a boldogságnak, 
eltérően a betegséggel, láthatónak kell 
lennie. Ha ugyanis nem látható, akkor 
elég nehezen tudjuk magunkkal elhitetni  
annak valóságát. Az is megtörténhet, 
hogy más lát bennünket boldognak, 
önmagunkról viszont tudjuk, hogy még 
sok minden ellene szól.  
Ki hát a boldog ember?  
Mária látogatása Erzsébetnél válaszol a  
kérdésünkre. Mária megy Erzsébetnek 
segíteni. Aki segíteni tud másokon az 
már boldog. Mégsem ez a boldogság 
gyökere. "Boldog vagy, mert hitted, hogy 
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott 
neked". Az boldog, aki az életet elfogadja 
Istentől és azt szereti, megszereti. Ezt 
tanúsítja ez a párbeszéd.  
Erzsébet azt mondja "boldog vagy", 
Mária Isten dicsőítésével hitelesíti 
Erzsébet észrevételét. A boldogság 
ugyanis azzal mérhető, hogy 
összhangban élek-e Istennel és az 
emberekkel. Nem csoda, hogy 
születendő gyermek felujjong.  
A boldog ember örül annak, ha ember 
születik a világra, boldog emberek közé 
születni pedig ajándék.  
Talán egyesek ezért várják Krisztus 
születését.  
És Te?  
Boldog Vagy? 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20151220 

Olvasmány: Mik 5,1-4; Zoltár: Zs 79; Szentlecke: Zsid 10,5-10; Evangélium: Lk 1,39-45, Liturgikus szín: lila. 
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Hogy vagy?  
Kérdezzük egymástól nap mint nap, 
sokszor minden megfontolás nélkül. Nem 
is várunk rá más választ, mint "kösz jól". 
Ha valaki másképp válaszolna, igen 
meglepődnénk, mert ennél többet sem 
hallani sem mondani nem akarunk.  
Érdemesebb emiatt inkább azt kérdezni: 
"Boldog vagy?"  
Talán azért is, mert erre sokkal őszintébb 
válasz érkezhet. Az ember ugyanis ilyen 
szembesítésnél vagy a valóságot mondja 
vagy kénytelen hazudni és épp a hazugság 
terhétől még boldogtalanabbá válni.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenteste 
 
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.katolikusradio.hu/igenaptar/20151224 

Mi a karácsony igazi 
üzenete? 

Lukács I. Róbert 
 

Minden év karácsonyi időszakában sokat 

halljuk: az ünnep igazi üzenete. A 

magyarázatok ellenére a karácsony igazi 

jelentése nem elég világos, van valami, ami 

nem engedi, hogy megértsük ezt a fontos 

üzenetet, valami, ami elvonja a figyelmet az 

ünnep mélységének átélésétől 

Egyeseknek a karácsony a család melegét, az 

együtt ünneplést jelenti. Másoknak az 

emberek szeretetének megtapasztalását.   Sok 

keresztény számára a karácsony Jézus 

születését jelenti. Mindezeknek, különösen a 

Jézus születésére való emlékezésnek van 

köze karácsonyhoz, de az ünnep igazi 

jelentése sokkal több, mint a 

családtagjainknak nyújtott szeretet, 

békejobb, több, mint Jézus születésnapjára 

emlékezni. Amikor karácsonyt ünnepeljük, 

hitünk egyik legfontosabb igazságát 

ünnepeljük – a megtestesülést. Nemcsak arra 

a 2000 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk 

vissza, hogy Jézus megszületett 

Betlehemben, hanem egy sokkal nagyobb 

igazságot ünneplünk, azt, hogy a názáreti 

Jézusban Isten maga lett emberré. Sokak 

számára érthető és megszokott a 

megtestesülés szó. Tudják, ennek köze van 

ahhoz, hogy Jézus egyszerre Isten és ember 

is. 
http://www.vasarnap.katolikhos.ro/52-szam-2011-december-

25/435-aktualis890/938-mi-a-karacsony-igazi-uezenete 

Egyházközségeink legyenek 
nyitottak – Karácsonyi üzenet 2015 
 
A karácsony a szeretet, a családok 
ünnepe – hirdetik a médiumok. Az 
októberben tartott püspöki szinódus 
még jobban kiemelte, hogy a család 
férfi és nő közössége és a közös 
szeretetből fakadó gyermekek 
elfogadása, ha a Jóisten utódokkal 
áldja meg a házastársi közösséget, 
akkor a társadalom és az egyház 
alapköve. Ebből kifolyólag egyházunk 
is egy nagy család, ahol szeretettel 
viseltetünk egymás iránt, ahol 
mindenkire szerető szívvel várunk, 
mint ahogyan a szüleink és 
nagyszüleink is szeretettel fogadnak 
bennünket akármikor és akárhogyan 
megyünk hozzájuk. 
Egyházközségeink legyenek nyitottak 
különösen azok számára, akik a 
családi életben nehézségekbe 
ütköznek, családi erőszaknak vannak 
kitéve vagy egy sikertelen kapcsolat 
után egy új életközösségben találtak 
biztonságot. 
A Szent Család – József, Mária és a 
Kisjézus – áldjon meg mindannyiunkat 
a karácsonyi ünnepek alatt. Ők 
járjanak közben értünk a Mennyei 
Atyánál, hogy az Irgalmasság éve, 
amelyet már ugyan elkezdtünk, de 
valójában jövőre fog kibontakozni, 
bőséges kegyelmi ajándékokkal 
árasszon el minket. 
  
Áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog Új évet! 
  
Dr. Német László SVD 
Nagybecskereki püspök 
 

http://www.catholic-zr.org.rs/  

„Ez a gyermek értem született, 
értem szenvedett és értem is halt 
meg. Mit adok neki mindezért?” 

Don Bosco 

Ferenc pápa: a család 

szeretetközösség 
 

A család az a hely, ahol nevet, 
szeretetet kapunk, ahol megtanuljuk 
a párbeszéd és a személyek közötti 
kommunikáció művészetét. Itt 
ébredünk rá saját méltóságunkra, 
megtanuljuk elismerni – főleg, ha 
keresztény nevelést kapunk – minden 
ember méltóságát, különös tekintettel 
a betegekre, a gyengékre, a 
kitaszítottakra. Mindez a család-
szeretetközösség elismeréséért kiált 
ma, az egyén jogait hangsúlyozó 
világunkban. 
A második szempont, amelyre a 
Szentatya fölhívta a figyelmet: a 
család alapja a házasság, amely a férj 
és a feleség szabad döntésére és 
hűséges szerelmére épül. A 
párkapcsolatban és a családban 
felmerülő nehézségek és próbatételek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
növekedjünk a jóságban, az 
igazságban és a szépségben. 
Osztozni mindenben, önfeláldozásban 
és örömökben, számítás nélkül: ezt a 
tapasztalatot tanulhatják meg a 
fiatalok szüleiktől és nagyszüleiktől. 
Az Istenbe vetett hit élménye ez, a 
kölcsönös bizalomé, szabadságé és 
életszentségé, ami nem más, mint 
önmagunk hűséges és áldozatos 
odaajándékozása az élet minden 
napján. 

Ferenc pápa 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-
csalad-szeretetkozosseg 
 

KARÁCSONY 
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/igenaptar/20151225 
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