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KEDVES TESTVÉREK! 

Ismét elérkezett Karácsony ünnepe… Az adventi várako-
zás halvány pirkadata mögül előlép Az, akit vártak a pró-
féták, köszöntöttek királyok és pásztorok… S most mi is 
hozzájuk társulunk, odalépve a jászolhoz lelkünk egész 
örömével énekeljük: „Fel nagy örömre, ma született, Aki 
után a föld epedett...” Epedve várták őt az Ószövetségi 
népek. Karácsonyaink vajon csak az ő örömükre való em-
lékezés? Talán egy elfeledett, gyermekkori ünnep nosztal-
giája? A hívő ember Karácsonya nem merül ki ennyiben! 
Jézus megszületett, ott, akkor, Betlehemben. Az evangé-
lista szomorúan jegyzi meg: hiába kerestek, nem kaptak 
szállást a városban. Ezt talán csak Szent József és Szűz Má-
ria érezte, az elutasítás csak nekik fájhatott. De azóta, 
minden egyes karácsonykor, és életünk minden egyes 
napján, jön Jézus, hogy szállást keressen életünkben, szí-
vünkben. Vajon talál-e méltó hajlékot? Be akarom-e fo-
gadni életembe? Biztos vagyok benne, hogy a pásztorok 
ajándékai nem maradtak viszonzás nélkül. Talán csak a kis 
gőgicsélő gyermeket látták, de biztos, hogy szívük megtelt 
örömmel, és egészen új emberként tértek vissza munká-
jukhoz, családjukhoz. Ha mi is – példájukat követve – a 
legparányibb ajándékot is képesek vagyunk jó szívvel Jé-
zusnak adni, a viszonzás nem marad el. Ránk mosolyog, 
megajándékoz minket szeretetével, és egészen más em-
berként térünk vissza Vele családjainkhoz, munkánkhoz. 
Hát nem erre vágyunk? Nem erre van szüksége a mai em-
bernek, aki a rohanó hétköznapokban már szinte elfelej-
tette az ünnep ízét, lényegét? Lealacsonyítva ezzel a 
Szent-et, a bevásárló lista egyik utolsó helyére szorítva: 
„és ajándék”! Az Ajándék már elérkezett hozzánk. Nem 
kerül pénzbe, nem romlik el, nem veszíthetjük el soha, ve-
lünk akar lenni, ha mi is ragaszkodunk Hozzá. Idei Kará-
csonyunk ezt hozza meg mindannyiunk számára! Hogy 
felismerjük életünkben az ott várakozó Jézust, befogadjuk 
Őt szívünkbe, vigyázzunk Rá a mindennapokban, sugároz-
zuk környezetünkbe. Hogy jóságában, jóságunkban má-
sok is megfürödjenek. Ha így teszünk, életünk minden 
napja Ünnep lesz, hiszen köztünk lesz Az, akire az egész 
világ várt. Ezeknek minél tökéletesebb megvalósításáért 
imádkozva, kívánok kedves Híveinknek valóban Szent és 
Áldott Karácsonyt! 

Dr. Janes Zoltán plébános  
 
„Istengyermek, Kit irgalmad, közénk lehozott. Angyalok-
nak énekével, Néked áldozok. Terjeszd fölém kezedet, 
hogy az Istenszeretet, töltse el ma szívem-lelkem jászolod 
tövén.” 
 

RÖVID HÍREK 

• Kedves Testvérek! Igazi karácsonyi ajándékként 
pénteken kiengedték István atyát a kórházból. 
Kontroll eredményei is rendben vannak, de még 
elég gyenge, így a következő időszakban egyik 
testvére segíti Őt a rehabilitációban. Köszönjük és 
kérjük továbbra is kitartó imáikat! 

• A nyilvános feloldozás alkalmai a következő 
szentmiséken: december 25-én, 31-én és január 
1-én. 
Miután rendkívüli helyzetre van ez a lehetőség, 
nem célszerű minden vasárnap. Csak időlegesen 
helyettesíti a szentgyónást. 

• December 23-án, szerdán reggel 8 órától meg-
kezdjük templomunk karácsonyi díszítését. Szere-
tettel várjuk azok jelentkezését, akik a kará-
csonyfa állításban, illetve a templom díszítésé-
ben, takarításában részt vennének. 

• Kedves felajánlást kaptunk. A december 27-én 11 
órakor kezdődő szentmisén Altorjay Tamás ope-
raénekes énekel hálából a sok imáért, amelyet só-
gora, István atya gyógyulásáért mondtunk. 

• December 27-én, Szent Család vasárnapján ha-
gyományaink szerint családok megáldása lesz. 

 

 
 
 
 

VASÁRNAP 
12.20. 

 
11:00 
 
 
 
17:00 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 
Papp János halála 19. évf., fe-
lesége Piroska halála 31. évf., 
valamint élő és +csal.tagok; 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
12.22. 

8:00 Igeliturgia 

SZERDA 
12.23. 

6:30 Roráte szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
12.24. 

 

16:00 

Szenteste 

Igeliturgia  

PÉNTEK 
12.25. 

 

11:00 

KARÁCSONY 

Varga Krisztina, +ifj. Zámbó 

Gábor élő és +csal.tagok, +Ká-

rász Mária lelkiüdvéért; 

SZOMBAT 
12.26. 

 

11:00 

Karácsony másnapja 

+Majláth Mária és +Lajkó 

Vince élő és +csal.tagok; 

VASÁRNAP 
12.27. 

 
11:00 
 
 
17:00 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 
Huszta Mihály és felesége Má-
ria élő és +csal.tagok; 
 
Engesztelő imaóra 


