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N A P T Á R
Miserend: december
hétköznap: 8,17.
18.30Örvendező
vasárnap.: 7,vasárnap
9, 11:30, 18:30
Advent 3. vasárnapja,
3. zsoltárhét
Iz 61,1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28

Testvérem! Ma, ádvent örvendező vasárnapján, az ószövetségi
olvasmány világosan kimondja: «Nagy örömmel örvendezem az Úrban».
(Iz 61,10) Ha szeretnénk elmélyedni az ádventi örömben, akkor ebben
leginkább Mária hálaéneke, a Magnifikát segít. Ez az evangéliumi
kantikum nagyon hasonlít a zsoltárokhoz. Megtanít arra, hogy az örömből
magasztalás, ujjongás fakad. Érthető tehát, hogy a mai válaszos zsoltár
helyén a Magnifikát verseit találjuk. (Lk 1,46-55)
Mi vezette Szűz Anyánkat az örömre? „Tekintetre méltatta alázatos
szolgálóleányát” (48a). Már Theophilosz (+412) erről a mondatról így
elmélkedik: «Ő látott meg engem, nem én őt.» Isten mindig megelőz
minket, mi csak észrevehetjük jótéteményeit. „Nagy dolgot művelt velem ő,
aki hatalmas” (49). Az Istentől kapott ajándékok gazdagsága túlszárnyalja
elképzeléseinket.
Nem
kell
mindenáron…
Bizalommal
ráhagyatkozhatunk Atyánkra. „Nemzedékről nemzedékre megmarad
irgalma” (50). Jézus jövetelével (azért jött, hogy megmentsen) az irgalom
időszaka kezdődik. Mindenki, aki akarja, részesedhet irgalmából.
Testvérem! Ha ezek a gondolatok hatnak ránk, akkor beköltözik az
öröm a szívünkbe. Igyekezzünk hasonlítani égi Édesanyánkhoz. Így
beállunk az őt boldognak hirdető nemzedékek sorába (Vö.: 48b). MERJÜNK
TEHÁT AZON AZ ÚTON JÁRNI, AMELYEN Ő JÁRT, és mondjuk vele együtt:
„Magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben”
(46k).
[M.a.]
8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás

Aki, vagy akinek hozzátartozója szeretné elvégezni karácsonyi szentgyónását, de
nem tud eljönni a templomba, jelezze óhaját december 19-ig a sekrestyében,
vagy hivatalos órák alatt az irodában, illetve a 356 43 88 sz. telefonon.

Hétfő, december 18.
6.30: roráté, utána szerény agapé az oratóriumban

Jer 23,5-8 Mt 1,18-24

Kedd, december 19.
Bír 13,2-7.24-25a Lk 1,5-25
6.30: roráté
A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 1/2 9-ig
15.15: ö. Bollók Józsefné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
16.00: a Szent Gellért Iskola növendékeinek adventi hangversenye
Szerda, december 20.
6.30: roráté
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: új kezdő felnőttek hittanórája

Iz 7,10-14 Lk 1,26-38

Csütörtök, december 21.
Én 2,8.14 v. Szof 3,14-18a.. Lk 1,39-45
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, utána agapé az oratóriumban ugyanúgy,
mint a roráté szentmisék után
8.00: Szent Gellért Iskola miséje
16.00: karácsonyfa állítás a templomban, melyhez segítő kezekre van szükség.
Aki tud és szeretne segíteni, azokat kérjük és szeretettel várjuk.
Péntek, december 22.
1Sám 1,24-28 Lk 1,46-56
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, mint csütörtökön
15.30: nyugdíjas karácsony a cserkészotthonban, ahová mindenkit szeretettel
várunk!
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise keretében vesperás
Szombat, december 23.
Mal 3,1-4.23-24 Lk 1,46-56
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, mint csütörtökön
16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Loretói litánia
18.30: a szentmise elején meggyújtjuk a 4. adventi gyertyát

Advent 4. vasárnapja, december 24.

Karácsonyi idő

Szombaton előesti, vasárnap délelőtt 8.30 és 11.30-kor lehet szentmisén részt
venni, de vasárnap esti szentmise nem lesz.

A húsvéti misztérium megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja, hogy
megemlékezzék Urunk születéséről és első megnyilatkozásairól. Ez történik a
karácsonyi időszakban. Ez a Karácsony első esti dicséretével kezdődik és
Vízkereszt utáni vasárnapig tart.

Zso. advent 4. vasárnapja, saját
2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16 Róm 16,25-27 Lk 1,26-38

Testvérem! Ádventben az ószövetségre emlékezünk. Eszünkbe jut,
hogy Jézus a messiási ígéretek beteljesítője. A mai olvasmányban is
szerepel egy messiási ígéret. A próféta által az Úr ezt üzeni Dávidnak:
„Házad és királyságod örökre fennmarad” (2Sám 7,16). A 88. zsoltárt,
amiből a mai válaszos zsoltárt vesszük, a Szentírás magyarázók szerint a
zsidó nép egyik elvesztett csatája után írták. Arról beszél, hogy Isten mégis
biztosan megtartja ígéreteit.
„Választottammal szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak,
Dávidnak.” Az emberek igazmondásukat esküvel erősítik meg. Isten is ezt
tette (Vö.: Zsid 6,16k), hiszen terve nem megváltoztatható. „Így szólít
engem: ’Atyám vagy nékem’.” Ez egészen bizalmas kapcsolatra vall.
Ahogyan a tékozló fiú bátyjának mondja az apa: „Fiam, te mindig itt vagy
velem, és mindenem a tiéd” (Lk 15,31). Biztosan építhet rá. „Irgalma iránta
örökké megmarad, szövetségem hűsége nem szűnik meg.” Mesterünk az
új és örök szövetség (Zsid 13,20) megkötője. Ami pedig örök, annak nem
lesz vége, az nem változik meg!
Testvérem!
Isten
ügyel
választottjára. A Kiválasztott
természetesen
Jézus,
de
kiválasztott volt Dávid király is.
Mi is kiválasztottak vagyunk.
(Vö.: 2Tim 2,10) Így tehát Dávid
királlyal
együtt
legyünk
biztosak abban, hogy Isten
teljesíti ígéreteit. Vele együtt
adjunk hálát Urunknak és
énekeljük a válaszos zsoltár
válaszát:
„HADD ÉNEKELJEM
ÖRÖKKÉ URUNKNAK IRGALMAS
JÓSÁGÁT!”
[M.a.]

December 24.
16.00:Misztérium játék a templomban. Utána a Betlehemből hozott lángot

alkalmas eszközzel haza lehet vinni.

24-én éjjel a templomot 1/2 12-kor nyitjuk ki.
3/4 12-kor jászolba helyezés szertartása és a szállást kereső Szent Család
képek visszaérkezése,

24.00: éjféli szentmise
KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, hétfő, december 25.
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
Szentmisék az vasárnapi miserend szerint
11.30: asszisztenciás nagymise
18.00: ünnepi vesperás

zsolozsma saját

H Í R E K
Karácsony másnapján, december 26-án kedden délelőtt csak 10.00 órakor
és este ½ 7-kor lesz szentmise
Megjelent az Esztergom–Budapesti főegyházmegyei újság 3. száma. A padok
mögötti asztalon találják, családonként vigyenek belőle Testvéreink.

