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N A P T Á R

Vasárnap, december 31. SZENT CSALÁD, JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF
saját zsolozsma Sir 3,3-7.14-17a  Lk 2,22-40

Testvérem! Az Úr Jézus születésnapja után, olyan természetes,
hogy családjáról is megemlékezünk. Szentcsalád ünnepén pedig
eszünkbe juthatnak a XXI. században él  családok. A család
intézménye olyan si, mint maga az emberiség. Sajnos korunkban
sok támadás éri létüket, pedig a mai szentmise szentírási szakaszai
egyértelm en bizonyítják, hogy a család eszménye teljesen megfelel
Isten akaratának. A 127. zsoltár is, melyet ma válaszos zsoltárként
énekelünk, err l tanúskodik.

Több mint kétezer évvel ezel tt még a férfi szemszögéb l nézték
mindezt. „Feleséged olyan, mint a term  sz .” Vagyis nagyon
értékes. Termékenysége a jöv  záloga. Boldogságunk a következ
generációtól is függ. „A te házad bensejében.” Az asszony nem
rabszolgája a családnak, akinek az otthonon kívül van a helye, hanem
a családhoz tartozik.  a család t zhelye. „Fiaid olyanok, mint az
olajfacsemeték, úgy veszik körül asztalodat.” Az olajfa sokak szerint a
bölcsesség, a kegyelem és az Istenbe vetett bizalom jelképe. Az olajfa
tövéb l fakadnak az új hajtások. A családban felnöveked
gyermekek tehát könnyebben elnyerik a bölcsesség, a kegyelem
és az Istenbe vetett bizalom ajándékát.

Testvérem! Ma a zsoltár válasz így hangzik: „Boldog ember, ki
féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad.” Családi boldogságunkat
sokszor azért nem találjuk, mert lefelé, a földre nézve keressük. HA
FEL, ISTENRE TEKINTENÉNK, RÖGTÖN MEGTALÁLNÁNK AZT. A mai ünnep
ebben segítsen! [M.a.]

18.30: El esti szentmise, amely újesztend  napjára érvényes.
Utána év végi beszámoló és hálaadás.

Hétf . 2018. január 1, Újév. SZ Z MÁRIA, ISTEN ANYJA, Béke világnapja
saját zsolozsma Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21
Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelez . Templomunkban
vasárnapi miserend lesz.

B.Ú.É.K. Bízd újra életedet Krisztusra !
Minden kedves Testvéremnek békés, reményteli, sikeres, új
Esztend t kívánok a templomunkban szolgálatot tev  papok és
a képvisel testület nevében, szeretettel:

Mihály atya

Testvérem! Újév napján – nem véletlenül – az ároni áldást
olvassuk az olvasmányban. A próféták, de különösen Jézus tanítása
alapján valljuk, hogy mi nem vagyunk «önjáróak», hanem
szükségünk van Atyánk gondviselésére, Isten áldására. A  mai
válaszos zsoltár - a hatvanhatodik - ennek felismerésében segít
minket.

Már a zsoltárra adott válasz, ami a zsoltár második verse, erre
figyelmeztet: „Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket.”
Könyörületessége miatt bízhatunk Atyánk áldásában. „Megismerjék
a földön utadat.” A Te utad, természetesen Hozzád vezet, a Te utad, a
Te javaidban részesít minket. Jézus világosan tanítja: „Én vagyok
az út…” (Jn 14,6) „Te vezérled ket a földön.” A teremtéstörténetben
az 5. és a 6. nap olvassuk: „Isten megáldotta…” A földi élet
gazdagságát, termékenységét Istennek köszönhetjük.  vezérel
minket a földön. Megismerjék „üdvösségedet az összes nemzetek.”
Isten áldása feladatot is tartalmaz. A misszió nem csak az
egyháziak feladata, hanem mindenkié. A válaszos zsoltár utolsó
versében így imádkozunk: „Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje

t a föld minden határa.” Ha Urunk megáld minket, az a mi feladatunk
is, hogy áldás legyünk embertársaink életére.

Testvérem! Vegyük komolyan feladatunkat! LEGYÜNK IGAZI PAPI
NEMZET, MELY ÁLTAL ÁLDÁST NYER A FÖLD MINDEN NÉPE! [M.a.]

18.00: vesperás
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Kedd, január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
püspökök, egyháztanítók

II. zsoltárhét 1Jn 2,22-28  Jn 1,19-28
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de

legkés bb 10 óráig.
19.30: képvisel  testület ülése a plébánián
Szerda, január 3. 1Jn 2,29-3,6  Jn 1,29-34
16.00-18.00: karitász fogadóóra
16.30: „Egy falusi plébános naplója” filmvetítés az MKDSZ Attila út 63

alatti helyiségében

Csütörtök, január 4. 1Jn 3,7-10  Jn 1,35-42
Délel tt  beteg testvéreinket meglátogatjuk otthonukban
18.30: szentmise papi hivatásokért

Els  péntek, január 5.
¼ 8 szentmise az iskolában 1Ján 3,11-21  Jn 1,43-51
Délel tt lakásukhoz kötött beteg testvéreinket látogatjuk
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
18.30: Az esti szentmise érvényes Vízkereszt ünnepére, Vízkereszt els
           vesperását a szentmise keretében imádkozzuk el.

Szombat, január 6. URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
saját zsolozsma Iz 60,1-6  Ef 3,2-3a.5-6  Mt 2,1-12
Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelez . Templomunkban
vasárnapi miserend lesz.

Testvérem! Vízkereszt ünnepének Izaiás könyvéb l vett
olvasmánya a Jeruzsálemben támadt fényr l elmélkedik. Egyházunk
ezt az újszülött messiás-királyra értelmezi, akinek imádására
érkeztek a napkeleti bölcsek. A Messiás-királyról szól a 71. zsoltár
is, melyb l mai válaszos zsoltárunk idéz. Egy protestáns
egzegézisben olvassuk err l a zsoltárról, hogy akár Izaiás próféta
könyvének részlete is lehetne: «Nyelve, tartalma, szerkezete szép
összhangjával egyik legértékesebb költ i zsoltárunk.»

Mi jellemz  erre a Messiás-királyra? „Igazságosan ítélkezzék
népeden, és méltányosan minden szegényen.” Krisztusban
megvalósult a Messiás-király. Még ellenfelei is elismerték róla, hogy
igazságosan ítél. (Vö.: Mk 12,14) Jézus példabeszédében a szegény

Lázár eljut Ábrahám kebelére. (Vö.: Lk 16,22) „Napjaiban… míg csak
a hold meg nem sz nik.” A Messiás-király uralma örök, hiszen a hold
is csak a világ végén sz nik meg. Urunk is minden nemzedék
királya lehet, aki elfogadja uralmát. „Uralkodik tengert l tengerig, a
Folyótól a földkerekség határáig.” Ez a kifejezés egyértelm en a Föld-
kerekséget jelenti. Földrajzi és politikai határok nem zárhatnak ki
senkit a Messiás országából.

Testvérem! A mai zsoltár-válasz is ebb l a messiási zsoltárból
való: „Hódoljon el tted, Istenem, a föld minden nemzete!” (Vö.: 11) Az
igazi hódolat nem más, mint uralmának elfogadása, életünk hozzá
igazítása. HASONLÍTSUNK TEHÁT MESSIÁS-KIRÁLYUNKHOZ, ÉLETÜNK
MINDENNAPJAI LEGYENEK AZ AJÁNDÉKOK, AMIT NEKI ADUNK! [M.a.]

17.00: Szabó Attila és Cserniczky Zsuzsanna aranylakodalmas megáldása
17.45: ünnepi vesperás
18.30: ezen a napon az esti szentmise nem érvényes vasárnapra
Ett l a naptól lehet lakás megáldását kérni személyesen Mihály atyától

Vasárnap, január 7. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE saját zsolozsma
  Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 55,1-11   ApCsel 10,34-38 v. 1Jn 5,1-9   Mk 1,7-11

10.00: szentóra, melynek keretében lesz a vízszentelés
18.00: vesperás

Januári imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy plébániánk hívei az Új Esztend ben
minél többször olvassák a Szentírást, Isten szavát, és az Evangélium
szellemében éljenek a jó Isten dics ségére, saját maguk és mások lelki
javára.

Szent László imacsoport: hogy az ázsiai országokban a keresztények és
más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.

H Í R E K

F egyházmegyénk Esztergom-Budapest c.  kiadványa  valamint  a
Krisztinavárosi Hírek újévi száma mindenkihez szól! Kérjük
Testvéreinket, vigyenek ezekb l ágyhoz kötött szeretteiknek, lakásukba
szorult szomszédjaiknak is.


