
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.25. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Somodi házaspár 
 
Bálint házaspár 

Iz 52,7-10 
Zsid 1,1-6 
Jn 1,1-18 

 KARÁCSONY  

12.26. 
Hétfő 

8 
élő Anna, Dóra és 
György 

ApCsel 6,8-
10;7,54-59 
Mt 10,17-22 

 SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ  

12.27. 
Kedd 

7 † Pál 
1Jn 1,1-4 
Jn 20,2-8 

5–7 
SZENT JÁNOS 

du. 4-től társasjátékozás 
(SP) 

12.28. 
Szerda 

         7 
megfogant életek 
védelmében 

1Jn 1,5–2,2 
Mt 2,13-18 

5–7 
APÓRSZENTEK  

12.29. 
Csütörtök 

7 † szülők 
1Jn 2,3-11 
Lk 2,22-35 

5–7 
BECKETT SZENT TAMÁS 7: taizéi ima (SP) 

12.30. 
Péntek 

 
7 

 
élő Cecília, † Gáspár 

Sir 3,3-7.14-17a 
Kol 3,12-21 
Mt 2,12-15.19-23 

5–7 
SZENT CSALÁD  

12.31. 
Szombat 

7  
du.5 

este 6 
 

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

 
SZENT SZILVESZER 

PÁPA 
 

1.1. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 
 

Szám 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lk 2,16-21 

 
SZŰZ MÁRIA ISTEN 

ANYJA 
 

Minden Olvasónknak áldott, békés, kegyelmekben 
gazdag Karácsonyt kívánunk!               a HH szerkesztői 
 
A téli szünetben nem lesz hittanóra. A következő felnőtt 
hittant január 10-én tartjuk a kápolnában. 
 
Karácsonykor könnyebben kiengesztelődhetünk 
azokkal, akikre kicsit neheztelünk, vagy feszültséget 
hordozunk velük szemben. Nagy lépés lehet a teljes 
megbocsátás felé, ha egy képeslapot küldünk nekik, vagy 
felhívjuk őket telefonon az ünnepek alkalmából. 
 
Aki bérmálkozni szeretne 2023 tavaszán, még ezen a 
héten jelentkezhet a sekrestyében nálam.            Gyuri atya 
 
December 24-én kápolnánkban reggel 8-kor és éjfélkor 
lesz szentmise. Az éjféli mise után mindenkit szeretettel 
várunk egy pohár forralt borra a SarokPontba.  
Délután 4 órai kezdettel betlehemes játékot adnak elő 
kápolnánkba járó családok gyermekei, melyet Nagy 
Zsombor rendezett. 
 

December 25-én, karácsony napján, vasárnapi miserend 
van. 26-án, hétfőn, karácsony másnapján az ünnepnapra 
eső hétköznapi miserendnek megfelelően reggel 8-kor 
lesz szentmise. 
 
December 25-vel lezárul a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén indult lelki adoptálás kezdeményezés. Véget éret 
a kilenc hónap, mely alatt a résztvevő lelki örökbefogadók 
fogadalmat tettek, hogy egy magzatot kísérnek kilenc 
hónapon át imájukkal. Istennek legyen hála érte! 
 
December 31-én az év végi hálaadó szentmisék délután 5 
és 6 órakor kezdődnek. 
 
December utolsó napjaiban, az ünnepektől függetlenül is 
folytatódik kápolnánkban a szokásos, keddtől péntekig 5–
7 óra közötti csendes szentségimádás. 
 
Beszámoló a kápolnás idősek ajándékozásáról 
Advent harmadik hetében, pénteken, három cserkész őrs 
felkerekedett, hogy meglátogasson otthonában hat 
idősebb testvérünket, akik jelentkeztek a Karitász 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
Dec. 25. – 

2023. jan. 1. 

1088. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



hirdetésére. Az idősebbektől azt a visszajelzést kaptuk, 
hogy nagy örömmel fogadták a cserkészeket, jól érezték 
magukat velük, feldobták a napjukat. A cserkészek is 
nagyon jól érezték magukat a látogatásokon, örömmel 
mennek majd újra, ha lesz lehetőség. 
A Karitász nevében köszönöm az idősebbeknek, hogy 
fogadták a gyerekeket otthonukban, és köszönöm a 
cserkészeknek is, hogy szívesen vettek részt az 
ajándékozásban. Reméljük, következőnek még többen 
élnek a lehetőséggel. Áldott karácsonyt kívánunk 
mindenkinek!                                                Thaler Adrienn 
 
Kedvezményes előfizetésre van lehetőség az Új 
Emberre és a Mértékadóra 2023-ra a régi áron. 
Aki rendszeresen vásárolja az Új Ember hetilapot továbbra 
is az idei áron jut az újsághoz, ha még ebben az évben 
előfizeti 2023-ra. Az előfizetésről a részleteket az újság 
tartalmazza.                                                  dr. Baráth Éva 
 

SZOLGÁLATOK 
A kápolnatakarítást december 31-én a Martini család, 
január 7-én december pedig a Csóka és Schuszter család 
vállalta.                                                         Futakfalvi Bea 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

December 24-én az éjféli mise után mindenkit szeretettel 
várunk egy pohár forralt borra a SarokPontba. 
 
December 27-én délután 4 órától: társasjátékozás a 
SarokPontban minden korosztály számára. Hozhatjátok a 
kedvenceket vagy lehet új játékokat kipróbálni. Hívd el a 
barátaidat, családtagjaidat is! 
 
29-én este 7 órai kezdettel taizéi imaóra lesz a 
SarokPontban. 
 
Szenior torna nem lesz az ünnepek alatt. A legközelebbi 
alkalom 2023. január 6. A részvételi szándékot Szemán 
Andreának lehet jelezni (0630 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
 
A Családos Tízórai január 8-án a ½ 10-es mise után várja 
újra a családokat. 
 

Olvasmány: Iz 52,7-10  
Téma: Minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az 
Isten. 
Izrael királyai nem hoztak üdvöt népüknek, csak bajt. De 
Isten nem hagyja el népét, megszabadítja, hazaviszi, újra 
építi neki a feldúlt Jeruzsálemet. „Isten a király”, – hangzik 
most az örömhír; nemcsak az Ő népének királya, hanem a 
föld minden népéé. Szabadságot és békét ád nekik; – ha 
fölkészültek arra, hogy az üdvösséget, mely csak Őtőle 
jöhet, meglássák és befogadják. 
 
Szentlecke: Zsid 1,1-6            
Téma: Fia által szólt hozzánk az Isten. 
Istennek minden korábbi kinyilatkoztatása Krisztusban érte 
el célját. Benne a rejtett Isten ragyogása lett láthatóvá. Ő 
győzte le a halált és a bűnt, Ő lépett be Isten dicsőségébe. 
Hiszünk megváltói tettében, mennybemenetelében, hogy 
az Atya jobbján ül, s ez a hit saját üdvösségünk 
reménysége.  
 
Evangélium: Jn 1,1-18 
Téma: Az Ige megtestesült, és köztünk élt. 
Jézus Isten testté lett Igéje. Már „kezdetben” ott volt Ő, mint 
örök Fiú, az „Istennél”. Benne mondja ki Isten teljes 
lényegét, általa hívja létre a mindenséget, benne hat át 
mindent, és általa részesít minden lényt a maga Fényében 
és Életében. „És az Ige testté lőn”: az Isten egész közel jött 
hozzánk, nálunk lakik. Hogy Isten Igéjét, aki Krisztus, 
elfogadjuk-e vagy elvetjük: ezen fordul egész életünk itt és 
odatúl. 
 

ÚTRAVALÓ 
„Tudom, mivel karácsonyeste van, biztosan valami 
különleges elmélkedésben reménykedtek. Nem hiszem, 
hogy van ilyen, mert valójában csak egy üzenet van. Ha 
imádkozunk, akkor ez megy egyre mélyebbre és 
mélyebbre és mélyebbre. Valójában csak egyetlen üzenet 
van, és csak addig kell mondogatnunk, amíg végül elég 
védtelenek leszünk ahhoz, hogy meghalljuk és elhiggyük: 

Isten és a teremtés nem két különálló dolog. Ez az 
üzenet. De nem tudjuk elhinni. 
És így az Ige, Isten Örökkévaló Igéje, amelyről János 
evangéliumának prológusában olvasunk, itt termett, ahogy 
a Bölcsesség könyve [18,14-15] mondja, és lakást vett a 
földön, hogy meggyógyítson minden valaha megtapasztalt 
elszakítottságot és megosztottságot. Ez a megosztottság 
és elszakadás az emberi faj szomorúsága. Amikor úgy 
érezzük, hogy elkülönülünk, amikor úgy érezzük, hogy 
magunkra maradtunk, amikor úgy érezzük, hogy 
elszakadtunk önmagunktól, a családunktól, a valóságtól, a 
Földtől, Istentől, akkor dühös és depressziós emberek 
leszünk. Mert tudjuk, hogy nem erre az elszakított létre 
lettünk teremtve; az egyesülésre lettünk teremtve. 
Ezért Isten olyasvalakit küldött a világba, aki ezt az 
egyesülést testesíti meg – aki egyesíti az emberit és az 
istenit; aki egyesíti a szellemi és az anyagi világot. Ez az, 
amit egész életünkben próbálunk elhinni: hogy ennek a 
hétköznapi földi tartózkodásnak van valami értelme. 
Néha úgy ébredünk fel reggel, hogy azon tűnődünk: mit 
jelent ez az egész? Mire jó ez az egész? Miért kerültem 
ide? Hová tart ez az egész? 
Hiszem, hogy egész életünk egy tanulási folyamat, a 
szeretet iskolája. És minden lecke – minden. Minden nap, 
minden pillanat, minden boltba menet, a mi oly hétköznapi 
életünknek minden pillanata arra való, hogy felfedje 
számunkra: „Hiszen én Isten gyermeke vagyok! Krisztus 
testvére vagyok! Minden rendben van. Én már otthon 
vagyok! Nem kell máshová mennem. Már itt vagyok!" De 
ha ezt nem élvezzük, ha ezt nem engedjük meg, akkor 
alapvetően értelmetlenségbe zuhanunk. 
Barátaim, át kell adnunk magunkat valamiféle végső 
értelemnek. Vágynunk kell rá, keresnünk kell, akarnunk kell 
és szükségünk van rá. Tudom, hogy senki sem szereti ezt 
hallani, de még szenvednünk is kell érte. És mi a 
szenvedés? A szenvedés a lélek kiürítése, hogy legyen 
hely a szeretetnek, hogy legyen hely Krisztusnak, hogy 
legyen hely Istennek.” (Richard Rohr elmélkedése, 

2021.12.24.) 
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