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A hajnali szentmisék, december 1reggel 6 óra

,

139. szám

hétköznap

Gyertyagyújtások
Advent
¾ 6-kor,
a negyedik szombaton pedig 6-kor gyújtjuk meg az adventi koszorú
gyertyáit.
December 13-án, szombaton a gyertyagyújtáson és a szentmisén
vendégeink a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola lelkészei, pedagógusai és munkatársai.
December 20ri közös
gyertyagyújtás templomunkban lesz. Ezen az estén a Szentlélek
templom, a Szent Anna templom és plébániánk ifjúsági zenekara fog
közre
Lelkigyakorlat
A

december 11-13-ig, csütörtö-

szentmiséket és az elmélkedéseket Megyeri Ciprián egyetemi lelkész
tartja.
Szálláskeresés
December 16-tól szeretnénk feleleveníteni a szálláskeresés hagyományát. Szeretettel kérjük azokat a családokat, akik szívesen fogadnák a Szent Család képét egy napra otthonaikba, iratkozzanak fel a
kitett papíron.

december 5-én látogatjuk.
Szent Miklós ünnepe
December 6-án a rorate görögkatolikus szentmise lesz, melyet Tóth
András parókus mutat be.
December 6-án, délután fél 4-kor szeretettel várjuk
a gyermekeket a plébániai játszóházba, ahol vidám
együttlét után, 5 órakor ellátogat hozzánk a templomba a Mikulás.
December 7-én, vasárnaptól kezdve az elmúlt
évekhez hasonlóan elindítjuk a szeretetcsomagok
eket, hogy a Mikulászívvel ajánljanak fel a
rászorulóknak.
December 8-án, Sze

en Fogantatás napján az ünnepi szentmise

Szenteste, Karácsony
December 24-én, szerdán reggel 6 órakor lesz az utolsó ünnepélyes
rorate. Délután 4 órakor pásztorjáték. Este 10 órakor és éjfélkor szentmise, a 10 órás szentmisét Jézus jászolba helyezésével kezdjük.
December 25-én és 26-án a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.
December 28-án, Szent Család vasárnapján
10 órakor kez
in nyelven imádkozzuk.
Délután 4 órakor szentmise lesz a családokért.
A prédikáció helyén megismételjük a pásztorjátékot és
a mise végén külön-külön megáldjuk a családokat.
December 31-én, este 6 órakor hálaadó szentmise év végi beszámolóval. Éjjel fél 12-

Január 1-jén, csütörtökön a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.
Az

s betegeket január 9-én látogatjuk.

Kedves Testvéreim!
Advent szent ideje köszöntött reánk. De nem csak ránk, hanem
minden emberre, arra is, aki karácsonyra készül, és arra is, aki
ami

a karácsony szól.

keresztény emberekkel. Az advent ugyanis leginkább nem a vámindennek
minden valahol nagyon
amikor az emberiség még tapogatózva
kereste eldobott Istenét.

Jó
l, a választott nép húsvétjával,
mígnem „az Ige testté lett”...
Ez a minden ma már karácsonyi készületünkben folytatódik,
amit nem téveszthet meg az üzletek világának Megváltó nélküli
karácsonyi csillogása, de be kell, hogy ragyogjon a szerényen
világító adventi koszorú fénye, amely egyre jobban sejteti az
igazi Fény, Krisztus születése ünnepének érkezését.
Ez a minden azonban akkor lesz teljessé, amikor Krisztus
másodszor is megáll a világ ajtajában és érkezése akkora örömmel fog eltölteni bennünket, hogy már soha többé nem akarunk
nélküle lenni, hanem Vele megyünk, és mindörökre Nála leszünk
az Örök Élet karácsonyfájánál, amelyet nem bont le többé sem az
közönye. A keresztények háromszoros
ének örömét kérjük és imádkozzuk minden testvéreink számára.
Szeretettel:
Tamás atya és Szilárd atya

Tótfalusy István:
Karácsonyi leoninusok
Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
ett.
Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.
Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
Mária nézi: nevet – „Fúj az ökör meleget!”
Fúj az ökör… s ugye, jó lesz? – fürge tüzet vete József:

Vének s ifju legények, jönnek, az ajkukon ének.
Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
Néz az ökör: „Soha ilyet!”, a csacsi nagy füle billeg.
Mind forróbb, tüzesebb, Mária könnye pereg.
Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg:
Kedv, öröm, isteni tett - Krisztus megszületett!
Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
Új ág, égi virág, újul a régi világ.

