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N A P T Á R

Advent 4. vasárnapja, december 23. 4. zsoltárhét
Mik 5,1-4a  Zsid 10,5-10  Lk 1,39-45

Testvérem! Karácsonyhoz, Jézus születésnapjához közeledve, a
liturgiában az édesanya alakja is megjelenik. A mai áldozási énekben
ezt halljuk: „Íme, a Sz z fogan, Fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el.” (Iz
7,14) A Szentírás magyarázó szerint ez a jövendölés eredetileg ezt
jelenti: «A gyermek születése lesz annak a jele, hogy Jahve ebben a
kényszer  történeti helyzetben is (a dinasztia kihalásának veszélye)
népével marad, azt el nem hagyja.»
Izaiás szavait a választott nép messiási jövendölésnek tekintette.
Természetes tehát, hogy a fenti egzegéta kés bb ezeket írja: «A
jövendölés ünnepélyes hangja és a szimbolikus név, amelyet a próféta a
gyermeknek ad, a távoli jöv be mutat.» A jövendölés Názáretben, ill.
Betlehemben beteljesedett, de ránk is vonatkozik. Hiszen a Fiú -
akinek neve Emmánuel - ma is velünk van, ma is találkozhatunk vele a
szentáldozásban. Tudatosítsuk tehát magunkban, hogy az
Eukarisztiában velünk lakó Mesterünk minket sem hagy el, mostani
helyzetünkben is számíthatunk segítségére.
Testvérem! Az eredeti héber szövegben a ’fiatal lány’ szó szerepel. De
már a rabbik is a ’szüzet” értették alatta, mert a görög fordításban -
amely Krisztus születése el tt készült - már a ’sz z’ szó szerepel. Mária
ez a Sz z, aki sz zen szülte Jézust, akivel mi is találkozunk a
szentáldozásban. A Sz zanya sz zi lelkülete jellemezzen minket is,
amikor szentáldozáshoz járulunk. KÖSZÖNJÜK ISTENÜNK, HOGY
ÍGÉRETEID MINDIG VALÓRA VÁLNAK. [M.a.]

  8.30: a szentmisén a gyermek  scola  énekel
18.00: vesperás

Hétf , december 24. 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16  Lk 1,67-79
Csak reggel 8 órakor lesz szentmise

KARÁCSONYI ID
A húsvéti misztérium után legfontosabbnak tartja az Egyház, hogy megemlékezzék
Urunk születésér l és els  bemutatkozásáról. Ez történik a karácsonyi id szakban.
Ez a Karácsony els  esti dicséretével kezd dik és Vízkereszt utáni vasárnapig tart
16.00: Misztérium játék a templomban. Utána a Betlehemb l hozott lángot
alkalmas eszközzel haza lehet vinni.
A templomot éjjel 11- kor nyitjuk ki.
¾  12-kor  jászolba  helyezés  szertartása,  és  a  szállást  keres  Szent  Csalás  képek
visszaérkezése.
24.00: éjféli mise
KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, kedd, december 25. zsolozsma saját
Éjféli mise: Iz 9,1-3.5-6  Tit 2,11-14  Lk 2,1-14
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 a vasárnapi miserend szerint
 8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel
11.30: ünnepi asszisztenciás nagymise
18.00:ünnepi vesperás

F O N T O S
December 26-án,  Szent István els  vértanú ünnepén  csak délel tt  10.00  és este

½ 7 órakor lesz szentmise

Így is ünnepelhetünk - családi körben - a karácsonyfa alatt:
1. Ének: Mennyb l az angyal… (SzVU 25/1-2. vsz.)
2. szentírás-olvasás Lk 2,1-13 (lehet leg az édesapa olvassa)
3. Ének: Dics ség… (SzVU 21/1-2. vsz.) - alatta a karácsonyfa fényeinek meggyújtása
4. Ima: Szentháromság egy Isten, dicséret és dics ség legyen Neked ezen a

szent estén! – Atyaisten, hálát adunk Neked, hogy megkönyörültél
rajtunk, és elküldted egyszülött Fiadat. – Isten Fia, Jézusunk! Te
érettünk lettél szegénnyé. Hálatelt szívvel hozzuk Neked szeretetünket.

neinket pedig bánkódva rakjuk jászolodba, hogy helyettünk eleget
tégy értük. – Szentlélek Isten, szentséges Szeretet! Borítsd lángba
szívünket, hogy az értünk született kis Jézust mindenekfölött
szeressük! – Isten Anyja, Mária! Minden dicséretre méltó vagy, mert
Bel led kelt föl az Igazság napja, Krisztusunk. Imádd miértünk Fiadat
és vezess mindnyájunkat egykor hozzá! Ámen.

5. A család szabadon választott imája
6. Ének: Pásztorok, pásztorok… (SzVU 32/1-2, vsz.)
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