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N A P T Á R 

 
 

Advent IV. vasárnapja, december 22. 4. zsoltárhét 

Iz 7,10-14  Róm 1,1-7  Mt 1,18-24 

 
Testvérem! Múlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy a szentmise 

emlékezés. AMIKOR A KYRIÉT (AZ ÚR) IMÁDKOZZUK, A VÁLASZTOTT NÉP 

VÁRAKOZÁSÁRA, ÁDVENTJÉRE EMLÉKEZÜNK.  A «Kyrie» szót eredetileg csak 
Istenre vonatkoztatták. A császárt, mivel istennek tartották, Kyrie felkiáltással 
fogadta a nép. Már az apostoli időkben az Úr megszólítást fönntartották 
Jézusnak. (Vö.: Jn 21,7) Mi Jézust várjuk a szentmisében, ahogyan az 
ószövetségben is vágyakoztak Isten érkezésére, aki megszabadítja őket. 
Ezért kiáltjuk: Kyrie eleison, Uram irgalmazz!  

A kyrie története nagyon régre nyúlik vissza. Az első századoktól a 
különböző templomokban gyülekezők litániát imádkozva vonultak a 
stációs templomba, ahol a szentmisét bemutatták. A diakónus 
felszólításaira a nép Kyrie eleison-nal válaszolt. Idővel a körmenet, a litánia 
elmaradt, de a válasz nem. A száma fokozatosan korlátozódott a még ma is 
gyakran énekelt 3x3-ra. (Kyrie, Christe, Kyrie) A IX. század után ennek 
szentháromságos magyarázatot adtak. A II. Vatikáni Zsinat utáni reform 
szerint leegyszerűsítették. A három felszólítást a nép csak megismétli. Mi ezt 
magyar szokás szerint ülve imádkozzuk, vagy énekeljük. 

Testvérem! Jézus keresztjén a felirat három nyelven volt olvasható. 
(héberül, latinul és görögül; Jn 19,20) A latin liturgia érdekessége, hogy a 
másik két nyelven is megőrzött néhány szót. Pl. Ámen, alleluja (héber), 
Kyrie (görög). A történészek szerint volt olyan idő, amikor a görög liturgiában 
a kyriét latinul imádkozták. Emlékeztessen ez minket az Úr által megkívánt 
egységre. Valljuk meg közösen, hogy mi Jézust, Urunknak (Kyrie), Istenünk-

nek tartjuk.                        (M.a.) 
 

  9.00: a szentmisén a gyermek schola énekel 

16.00: idősebbek karácsonya a plébánián, amelyre minden kedves nyugdíjas 

testvérünket szeretettel várjuk 

18.00: vesperás 

Hétfő, december 23.                                            Mal 3,1-4.23-24  Lk 1,57-66 

  6.30: az utolsó roráte ebben az adventben 

  9.45: Ottlik Gábor temetése a Farkasréti temetőben 

16.00: fenyőfák állítása a templomban 

Kérjük férfi testvéreinket, aki teheti, jöjjön segíteni ebben a munkában, 

mert megfogyatkozott a segítők száma. Jelentkezzenek telefonon:   

(061-) 356 4388, akikre számíthatunk, mert felesleges energiákat nem 

szeretnénk pazarolni. 

17.00-19.00 között a csendes szentségimádás ezen a napon az oratóriumban 

          (hittan terem) lesz 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 
 

Kedd, december 24.                                        2Sám 7,1-5.8b.12.14a.16  Lk 1,67-79 

Csak reggel 8 órakor lesz szentmise. 

 

KARÁCSONYI IDŐ 

 

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

16.00: Misztérium játék a templomban. Utána a Betlehemből hozott lángot 
alkalmas eszközzel haza lehet vinni. 

A templomot éjjel ½ 12-kor nyitjuk ki. 

23.45-kor jászolba helyezés szertartás, és a szállást kereső Szent Család képek 

visszaérkezése 

24.00: éjféli mise                               Iz 9,1-3.5-6  Tit 2,11-14  Lk 2,1-14 

 

KARÁCSONY, URUNK SZÜLETÉSE, szerda, december 25.       Zsolozsma: saját 

  9.00: pásztorok miséje                                      Iz 62,11-12  Tit 3,4-7  Lk 2,15-20 

11.30: ünnepi szentmise                                          Iz 52,7-10  Zsid 1,1-6  Jn 1,1-18 

18.00: ünnepi vesperás  

18.30: ünnepi szentmise 
 

HÍRDETÉS 

December 26-án, Szent István első vértanú ünnepén csak délelőtt 10, és este 

½ 7 órakor lesz szentmise. 

Megérkezett Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest c. kiadványának karácsonyi 

száma, amely mindenkihez szól! Kérjük Testvéreinket, vigyenek ebből ágyhoz kötött 

szeretteiknek, lakásukba szorult szomszédaiknak is. 


