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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.27. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

élő Éva és családja 
 
 
 

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 

 
SZENT CSALÁD 
VASÁRNAPJA 

 

12.28. 
Hétfő 

7 
György, Anna, Dóra 
megtéréséért 

1 Jn 1,5-2,2 
Mt 2,13-18 

du. 5–7 APRÓSZENTEK  

12.29. 
Kedd 

7 

 
† szülők 

 

1 Jn 2,3-11 
Lk 2,22-35 

du. 5–7 
BECKETT SZENT 

TAMÁS 
 

12.30. 
Szerda 

7  
1 Jn 2,12-17 
Lk 2,36-40 

du. 5–7   

12.31. 
Csütörtök 

8 
du. 5 

este 6 

Igeliturgia 
 
 

1 Jn 2,18-21 
Jn 1,1-18 

 
SZENT SZILVESZER 
PÁPA 

 

1.1. 
Péntek 

8 
½10 

11 
este 6 

 

Szám 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lk 2,16-21 

 
SZŰZ MÁRIA ISTEN 
ANYJA 

 

1.2. 
Szombat 

8 
este 6 

† Stefánia, † Béla 

 

1 Jn 2,22-28 
Jn 1,19-28 

  Első szombat 

1.3. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

 
† Zoltán 

Sir 24,1–4.12–16 
Ef 1,3–6.15–18 
Jn 1,1–18 

 
KARÁCSONY UTÁNI 
2. VASÁRNAP 

 

December 31-én délután 5-kor és este 6-kor lesznek a 
hálaadó szentmisék, melyek a pénteki kötelező ünnep 
előesti miséjének is számítanak. Mindkét hálaadó 
szentmisére regisztrációt kérünk, a szokott módon. 
Jelentkezni déli 12 óráig lehet. Akinek gondot okoz a 
Google űrlap kezelése, hívja Végh Pált (az elérhetőségeket 
ld. a Járványhelyzet híreinél).  
 
Január 1-je, Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, kötelező 
ünnep. Vasárnapi miserendet tartunk. 
 
Január 2-án, első szombaton szentmise van, nem 
igeliturgia, az ünnepre tekintettel reggel 8-kor. 
 
Kápolnánkban 2021. január 31– február 5. között online 
szervezett kísért imádság hete lesz, mely egy 
mindennapokban végezhető, személyesen kísért 
szentignáci lelkigyakorlat. Ha érzed a hívást, hogy egy 
héten át több időt szánj a Szentírással való imádságnak, 
az Istennel való kapcsolatodnak, várjuk jelentkezésedet. 
Részletek a faliújságon, a levelezőlistán, a honlapon és a 
Facebook csoportban.                      Arendtné Salacz Nadine 

A kápolnatakarítást december 28-án az Arendt család, 
január 2-án pedig a Gaál család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea     

 

A járványhelyzet hírei  
–  A  vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– A vasárnap fél 10-es és az esti 6-os misén csak 
regisztrációt követően lehet részt venni. Mindkét misére 
ezen a linken keresztül lehet regisztrálni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, mely minden  
levelezőlistára küldött levél láblécében, a honlapon, a Heti 
Híradóban és a facebook-csoportban is megtalálható.  
Akinek problémát okoz a Google-űrlap használata, e-
mailben vagy telefonon is jelentkezhet: a fél 10-es misére 
Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 999 
3851), a vasárnap esti 6-os misére Végh Pálnál 
(vegh.pal@t-online.hu 06 20 974 6563). A regisztrációt 
szombat este 6 órakor (fél 10-esre), ill. vasárnap délben 
(esti 6-osra) lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
dec. 27– 

2021. jan. 3. 

1005. szám 

https://karolinaegyesulet.hu/lelkigyakorlat-online/
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8
http://karolinaegyesulet.hu/
mailto:nardaikati@gmail.com
mailto:vegh.pal@t-online.hu


Olvasmány:  Sir 3,3-7. 14-17  
Téma: Aki féli az Urat, tiszteli szüleit  

Ma nemigen merné bárki is úgy leírni az intéseket, ahogy 
több mint kétezer éve Sirák fia megírta. De épp ezért még 
fontosabb a szülőknek és gyermekeknek, hogy 
elgondolkodjanak rajtuk. Ez az olvasmány nyilván nem 
annyira a názáreti Szent Családra vonatkoztatva került ide, 
hanem okulásul az akkori, mai és mindenkori családoknak. 
Ma, a tervszerű családbomlasztás korában, mely a 
szegény ifjúságot prédául dobja felelőtlen erőknek (sajtó, 
stb.), a szülő joga és kötelessége a nevelésben nagyon is 
időszerű és szükséges. 
 
Szentlecke: Kol 3, 12-21 
Téma: A család élete az Úrban. 
Az olvasmány végső mondatai röviden felsorolják a nők és 
férfiak, a gyermekek és szülők kötelességeit. A keresztény 
erkölcs szabálya maga Krisztus. Ő teszi képessé az 
embereket arra is, hogy békében éljenek együtt. Ez 
érvényes családokra is, közösségekre is. Ahol béke 
lakozik, ott meghallják Krisztus szavát és hálával fogadják; 
az örömöt is ott lehet megtalálni, közös imában és 
énekben, közös fárasztó napi munkában... 
 
Evangélium: Lk 2, 22-40 
Téma: A gyermek Jézus növekedett és eltelt 
bölcsességgel. 
Izraelben minden elsőszülöttet Istennek kellett szentelni, 
és áldozattal kellett megváltani. Jézus szülei is megtartják 
a törvényt; Jézus mégis úgy jő a templomba, mint a 
Templom Ura, aki a tulajdonába jön. A jámbor zsidóság, 
melyet az agg Simeon és Anna képvisel, már ott várja Őt, 
és nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus nem „szabadul” Istentől, 
mint a többi elsőszülött, Simeon hálaéneke ugyanis komor 
jóslattal végződik, amely Máriát, a Messiás anyját is érinti. 
A záróversek csak röviden utalnak Jézus rejtett életére 
Názáretben. Szegénységben él szüleivel, mindennel ők 
látják el, járni tanul, beszélni, imádkozni és dolgozni. 
 
Szent Család ünnepén is odalépünk a felállított 
betlehemek elé, hogy rádöbbenjünk Isten szeretetére, 
amely a családot választotta ki arra, hogy Egyszülöttje 
belépjen az emberi történelembe, és felkészüljön a 
küldetésére. Ekkor csodálkozunk rá igazán arra, hogy a 
Szent Család ünnepe valóban a mi ünnepünk is, hiszen 
mindannyian családból származunk, és valamilyen 
családban vagy egyházi közösségben, a családok 
családjában élünk.  
Ez Isten különleges ajándéka, ami egy életre szól, hiszen 
mindig is valakinek a gyermeke maradunk, vagy valakinek 
a testvére, szülője. Ez az ünnep arra hív bennünket, hogy 
érintettségünk okán Isten elé vigyük a családunkat, 
ahonnét jövünk, amelyben élünk. Az ember nem elégszik 
meg pusztán funkcionális kapcsolatokkal. Olyan, 
személyek közötti viszonyulásokra van szüksége, melyek 
bensőségesek, érdek nélküliek és ajándékozók. Ezek 
közül alapvető az, ami a családban valósul meg. Az emberi 
élet kiterjedt hálózata abból a kapcsolatból bontakozik ki és 
születik újjá folyamatosan, amelyben egy férfi és egy nő 
felismeri, hogy egymás számára teremtettek, és 
elhatározzák, hogy egzisztenciájukat egy közös 
élettervben olvasztják össze: „Ezért a férfi elhagyja apját és 

anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” 
(Ter 2,24). 
Lényünk legmélyébe van írva a család valósága: vágy, 
eszmény, sokszor megtört valóság. Mégis a lelkünkben él 
az egészről, a teljes családról alkotott kép. Ez a családról 
szóló, belénk kódolt „tudás” szeretne megvalósulni egy 
életen át. Jézus is családban élt, Máriával és Józseffel, akik 
valódi és örök példák: Mária az Isten gyöngédségét, 
irgalmát hordozó anya, aki Isten akarata szerint éli 
mindennapjait. József az Isten tervét, erejét és biztonságát 
megjelenítő atya. Jézus pedig az ígéret gyermeke, az 
ajándék, a jövő reménye.  
E hármas egységben van minden család ereje. Ez a család 
a szívünkben hordozott, sokszor meg sem fogalmazható 
vágyunk foglalata: hiszen ebben mondható el a múltunk, a 
jelenünk és a jövőnk, a szeretet, a biztonság, az elfogadó 
kölcsönösség, a béke és az öröm, a kiteljesedő élet, 
mindaz, ami számunkra isteni és emberi. 
Urunk Jézus is családban született, ott „tanulta meg ezt a 
világot”. Mintegy harminc éven át ebben a tapasztalatban 
tette magáévá az emberi állapotot, felemelve azt a 
Szentháromság közösségébe, és beépítve tanítói 
működésébe, amikor elhagyta Názáretet. 
Az evangéliumokban Jézus közössége is egy család 
formáját ölti magára, egy vendégszerető családét, nem 
pedig egy kirekesztő, elitista csoportét. Itt találjuk Pétert és 
Jánost, az éhezőt és a szomjazót, az idegent és az 
üldözöttet, a bűnös asszonyt és a vámost, a farizeusokat, 
a tömegeket és a sor végén magunkat is. 
A mai ünnep Jézus családjához kapcsol bennünket, hogy 
rajtunk keresztül a családunkat, a mieinket is bevonhassuk 
abba a biztonságba és erőtérbe, amelyre mindannyian 
rászorulunk. 

Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora 

(https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-biblia-uzenete-szent-csalad-

vasarnapja) 
 

Január 1.  Szűz Mária, Isten anyja. Karácsony nyolcada, 
Jézus névadása. Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát 
szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és 
Kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk 
utunkat.  A keresztény ókorban a gondviselő Isten 
megengedte, hogy az eretnekségek támadásai csiszolják 
a kinyilatkoztatásból megismert igazságokat. Az efezusi 
zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként 
kihirdették: mivel a Boldogságos Szűz Mária Jézus 
Édesanyja, Krisztus Istensége miatt a Boldogságos Szüzet 
megilleti az Istenanya cím. Urunk, Jézus Krisztus a 
Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta. Méltó, hogy az 
egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk. 

 

Útravaló  

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

Jézus Krisztus üres kézzel jött közénk karácsony 
estéjén. Nem hozott ajándékot, nem osztott 
semmiféle mennyei szuvenírt. Ő maga akart áldás 
lenni, az ajándék, Isten szeretetének csodás 
megnyilvánulása. Mi is üres kézzel jöttünk erre a 
földre, azzal a hivatással, hogy áldás, ajándék, 
simogatás legyünk, válasz a fojtogató kérdésekre, 
út, amely továbbvezet. 

Böjte Csaba, OFM 


