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N A P T Á R 
 

A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF, december 29. vasárnap 

saját zsolozsma   Sir 3,3-7.14-17a  v, Ter 15,1-6.21,1-3 

  Kol 3,12.21  v.  Zsid 11,8.11.12.17-19   Lk 2,22-40 

Testvérem! „Az otthon a család helye, ahol az emberek szeretik 
egymást, együtt imádkoznak és ünnepelnek.” (Vanier: A közösség) 
Szentcsalád vasárnapján a szentmiséről, mint ünnepről szeretnék 
elmélkedni. „Az ünnep táplálja és erősíti a szíveket, új erőt és reményt ad, 
hogy átvészeljük a hétköznapok szenvedéseit és nehézségeit.” (ua.) Az 
ünnepet, sajnos, elfelejtettük. Csak munka-, ill. munkaszüneti napot 
ismerünk. Pedig „az ünnep lendület” – írja Prohászka. Saint-Exupery 
pedig erre figyelmeztet: „Szertartásra van szükség, neki köszönhetjük, 
hogy van nap és óra, amely nem olyan, mint a többi.” Isten teremtette a 
Napot, és megtehetné, hogy az mindig az égen lenne. Ő mégis megengedi 
nekünk, hogy akár naponta is átélhetjük a napfölkeltét. 

Jézus az utolsó vacsorát egyszer együtt ünnepelte az apostolokkal, 
de mégis megadja, hogy mi is akár naponta átélhetjük. A szentmise - mint 
ünnep - lendületet ad az Isten felé vezető úton. Segít kiemelkedni a szürke 
hétköznapokból, hiszen Istenhez emel. Az ünnep: előkészület, 
ráhangolódás, öröm és Isten-dicséret. A szentmisében: előkészíti a 
szívemet a bűnbánatban. Ráhangol az Istennel való egységre a tanítás 
által. Megadja az Istennel való találkozás örömét. Végül hálaadásra indít, 
ami az Isten-dicséretbe torkollik. Szent II. János-Pál pápa a Vasárnap 
megszenteléséről írt apostoli levelének 50. pontjában is hangsúlyozza, 
hogy A SZENTMISE: ÜNNEPLÉS. 

Testvérem! „A szentmise az egész közösség cselekménye és ünnepe. 
Ünneplése a közösségi élet csúcspontja.” (Vanier: i.m.) Szenteljük meg 
vele ünnepeinket, hogy megvalósítsuk a zsoltáros szavát: „Ez az a nap, 

amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk és örvendezzünk.” (117,24) M.a.

Hétfő, december 30. Karácsony nyolcada alatti hatodik nap 

saját zsolozsma    1Jn 2,12-17  Lk 2,36-40 

10.30: Farádi Szabó Lajosné temetése a Farkasrét-alsó temetőben 

17.00-19.00: csendes szentségimádás 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 

 

Kedd, december 31. Karácsony nyolcada alatti hetedik nap 

 saját zsolozsma   1Jn 2,18-21  Jn 1,1-18 

  8.00: reggel nem lesz szentmise, sem gyóntatás 

18.00: Loretói litánia 

18.30: Előesti, hálaadó szentmise, amely újesztendő napjára érvényes.  

Utána év végi hálaadás. 

 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, 2020. január 1, szerda, Újév.  

Béke világnapja  saját zsolozsma     Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21 

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend, a szentmisén való részvétel kötelező. 

18.00: vesperás  

 

H Í R E K 

- Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest c. kiadványa valamint a 

Krisztinavárosi Hírek újévi száma mindenkihez szól! Kérjük 

Testvéreinket, vigyenek ezekből ágyhoz kötött szeretteiknek, lakásukba 

szorult szomszédaiknak is.  

- A Szentatya újévi üzenete teljes terjedelemben olvasható a hirdető 

táblán 

- A Rózsafüzér Társulat januári találkozója és közös imádsága január 2-

án, csütörtökön lesz fél 6-kor a templomban. 

- Január 2-án, csütörtökön 1600-18.00 óráig rendkívüli karitász 

fogadóórát tartunk. 

- Felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy néhány nap múlva, – január 3-

án, első pénteken - elkezdődik a NEK által korábban ismertetett és 

meghirdetett 2020. évi nagykilenced Jézus Szentséges Szívének 

tiszteletére. Részletes tájékoztatás ugyancsak a hirdető táblán 

olvasható.  


