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JANUÁR 6. VÍZKERESZT NAPJA
Hármas csodával ékes ez a nap, illetve háromszor hármas
csodával.
A három királyokra emlékezünk, akiket a Biblia bölcseknek
említ. Hárman vannak és ajándékokat hoznak a kis Jézusnak:
aranyat, tömjént és mirhát.
Az ünnep eredeti neve epifánia, vagyis az Úr megjelenésének az ünnepe, az úr Jézus három életeseményét, három
megmutatkozását is ünnepeljük. Egyrészt a bölcsek előtt,
amikor a bölcsek személyében a világ minden ura hódol a
megjelenő Úr előtt.
Másrészt gondolunk itt az Úr megkeresztelkedésére
(utal erre a magyar
elnevezés: Vízkereszt), ahol leszáll a
Szentlélek, szól az
Atyaisten szózata,
mintegy megmutatja a világnak az Ő Fiát. A megkeresztelkedés is egy epifánia. Valamint a kánai menyegzőn megmutatja az Úr az Ő csodatévő erejét, isteni hatalmát, hogy képes a vizet borrá változtatni.
A népi hagyomány szerint ezen a napon ér véget a Karácsony, le kell bontani a karácsonyfát. Valójában a Karácsony
Urunk megkeresztelésének vasárnapjával ér véget. Egyes
helyeken viszont gyertyaszentelőig tartják meg a karácsonyfát. Itt is megjelenik a hármasság.
Ez után kezdődik az évközi időszak, amelyet a néphagyomány egyszerűen csak farsangi időszaknak nevez.

Jó megállni a hétköznapok sodrában ünnepelni és tudatosítani a hétköznapi csodákat.
„Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, s arra való, hogy
hétköznapi mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert.”- Wass Albert
(Földiné Fülöp Katalin)

FERENC PÁPA ÜZENETE
„A most véget érő karácsonyi időszakban ne mulasszuk el az
alkalmat, hogy egy szép ajándékot vigyünk a mi királyunknak, aki nem a világ fényűző színpadain, hanem Betlehem
fénylő szegénységében jött el mindenkiért. Ha megtesszük,
ránk ragyog az ő világossága”

RÖVID HÍR
• Januártól minden hónap utolsó hírlevelében szeretnénk számot adni a közösségben történt anyakönyvi
hírekről. Kérjük, hogy aki ehhez nem szeretne hozzájárulni, legyen szíves az adott eseménykor jelezni!

VASÁRNAP
01.10.
11:00

(Forrás: Híradó Plusz: Szakály József préposzt, plébános nyilatkozatából)
Mit jelent számunkra a Vízkereszt?
Valóban a külsőségeket, hogy le kell bontani a karácsonyi
dekorációt, vagy menni kell misére, mert parancsolt ünnep?
Megéljük-e mi magunk a csodát? A keresztelésünk csodájára legtöbben bizonyára nem emlékezünk, de dolgozik bennünk a Szentlélek, akit naponta segítségül hívhatunk.
Megélhetjük azt a csodát, hogy keresztény közösséghez tartozhatunk. Még akkor is, ha a mai napon is jelen van a világban a keresztények üldözése. A közösség megtartó, óvó
ereje is egy csoda. A zsombói hívek között bizonyára sokan
megerősödtek (magamat is beleértve) az utóbbi időszak
kézzel fogható csodájától. Az imádság ereje, István atya
gyógyulása is egy epifánia. Megmutatta az Úr, hogy gondot
visel ránk.

KEDD
01.12.
CSÜTÖRTÖK
01.14.
PÉNTEK
01.15.
VASÁRNAP
01.17.

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Vasas Róbert családja és barátaiért

17:00
8:00

Engesztelő imaóra
Igeliturgia

17:00

Szentmise

13:00

Gyászmise

11:00

ÉVKÖZI II. VASÁRNAP
Rózsafüzértársulat élő és elhunyt tagjaiért

17:00

Engesztelő imaóra
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