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   SZENTMISÉK  2017.  DECEMBER  18 – 24.  
  
18. Hétfő:           600

  Házaspárjainkért 

19. Kedd:            6
00

  Főpásztorunkért.  

20. Szerda:          6
00

  Nincs imaszándék 

21. Csütörtök:     6
00

  Nincs imaszándék 

22. Péntek:          6
00

  Nincs imaszándék 

23. Szombat:     18
00

  †Erdős László lelki üdvéért 

24. Vasárnap:      8
00

  †Papjainkért; †Hegyesi Sándorné, Julianna 

                          12
00

  Kistemplom 

                          24
00

  ÉJFÉLI  MISE 

                           

18. Hétfő:       17
00

  Feri bácsi és a kicsinyek 

                          20
00

  Férfikör  

19. Kedd:          17
00

  Válságban lévő családokért imaóra 

20. Szerda:        10
00

  Baba-Mama 

                          18
00

  Görög katolikus imaóra 

21. Csütörtök:   18
00

  Énekkar;  

22. Péntek:        16
00

  Kisifi 

23. Szombat:     16
00

  Szállást Keres a Szent Család ájtatosság               

                                  Cserkészek;  

                          16
00

  Szentjánosbogár klub 
 

ÜNNEPI  MISEREND 
 

25. Hétfő:          9
00

  Ünnepi Szentmise 

                        11
00

  Harmónia Idősotthon 

                        12
00

  Kistemplom 

26. Kedd:          9
00

  Ünnepi Szentmise 

                        11
00

  Szivárvány idősotthon 

 
Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára: 

     Római Katolikus Egyházközség  65100084-11285940                                                                    

 
Szállást Keres a Szent Család ájtatosság 23-án, szombaton, 16 órakor 

zárul a plébánián. 

  2017. 12. 17.  ADVENT  III.  VASÁRNAP  8 . évfolyam 52. szám 

    „Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” (Mt 4,10b) 
 

 
 

 

 

   Abban az időben: Föllépett 

egy ember: az Isten küldte, és 

János volt a neve. Azért jött, 

hogy tanúságot tegyen, 

tanúságot a világosságról, hogy 

mindenki higgyen általa. Nem ő 

volt a világosság, hanem (azért 

jött, hogy) tanúságot tegyen a 

világosságról. János így tett 

tanúságot: A zsidók papokat és 

levitákat küldtek hozzá 

Jeruzsálemből, hogy 

megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” 

Erre megvallotta, nem tagadta, 

hanem megvallotta: „Nem én 

vagyok a Messiás.” Ezért 

megkérdezték tőle: „Hát akkor? 

Talán Illés vagy?” „Nem 

vagyok” – felelte. „A próféta 

vagy?” Erre is nemmel 

válaszolt. Azt mondták tehát 

neki:      „Akkor      ki       vagy? 

„Akkor ki vagy? Mert választ 

kell vinnünk azoknak, akik 

küldtek minket. Mit mondasz 

magadról?” 

   Ezt felelte: „A pusztában 

kiáltó hangja vagyok: 

Egyengessétek az Úr útját”, 

amint Izajás próféta mondta. 

A küldöttek a farizeusoktól 

jöttek, ezért megkérdezték: 

„Miért keresztelsz hát, ha nem 

te vagy a Messiás, sem Illés, 

sem pedig a próféta?” János 

így válaszolt: „Én csak vízzel 

keresztelek. De köztetek áll 

az, akit nem ismertek, aki 

utánam jön, s akinek még a 

saruszíját sem vagyok méltó 

megoldani.” Ez Betániában 

történt, a Jordánon túl, ahol 

János tartózkodott és 

keresztelt. 
 

     Evangélium:  Jn 1,6-8;19-28 
 

https://netbank.tksz.hu/etksz.wsc/semigod.p#g6510008411285940


W E Ö R E S   S Á N D O R:  

 

KARÁCSONYI  IMA 
 

   Gyermekkorom ünnepei varázslatosan teltek, ex lex állapot volt, 

azaz, a hétköznapok szigorú törvényei, viselkedési normái, az 

elvégzendő feladatok rendje és személyre szabott elvárásai, mind-

mind fel voltak függesztve. Nekünk, gyerekeknek pedig mindent 

szabad volt, és büntetlenül volt szabad. Ilyenkor elmondhattunk 

minden csínyt, csibészséget, a szüleink hallatlanba vették; az 

ünnepelt kedvenc étele került az asztalra, ha iskolaidőre esett a 

jeles nap, nem kellet suliba menni. – Hát még a karácsony!  

   A közvetlen készület karácsonyra, már jó egy héttel Szenteste 

előtt elkezdődött. Egy nap, koraeste körbeültük a konyhaasztalt 

mind a hatan. Anyukám elővette az ősrégi szakácskönyvet, ami tele 

volt papír fecnikkel, levelekkel, újságkivágásokkal, amikre étel és 

süteményreceptek voltak feljegyezve. Elkezdődött az ünnepi menü 

összeállítása. Először természetesen a sütemények! Ki-ki bemondta 

a kedvencét: Édesapám mákos bejglit kért, anyukám a női 

szeszélyt szerette, nővérem mézes süteményt, idősebb bátyám 

zserbót, kisebb bátyám csokis tortát, én pedig krémest kívántam. 

Mi legyen a leves? Bor leves! Mondtuk szinte kórusban – és 

halászlé, és rántott hal és krumpli saláta is! (Ezt én kiáltottam be, 

mert nagyon szerettem.) És mákos guba, mondta Öcsike, az 

idősebb bátyám. Így állt össze a menü, amely csodálatos módon, 

minden évben ugyanaz volt. Ezután következett az ünnep 

menetének megállapítása. Hánykor legyen a vacsora? Mindig hét 

órában egyeztünk meg. Előtte, egy órával megnézzük, mit hozott 

az Úr Jézus: Bemegyünk a nagyszobába sötétben, elénekeljük a 

Mennyből az angyalt. Apukám felolvassa Jézus születésének 

történetét a Bibliából, majd szabadon imádkozunk, megköszönve 

családtagjainkat, az elmúlt évet, nagyobb eseményeket és 

megfogalmazzuk kéréseinket. 

    1954 decemberében, a fél falu gyereke gilisztás volt, idősebb 

bátyám, Öcsike is. Én csak a családi legendáriumból tudom, hogy 

kisebb bátyám, a négy éves Kaza, így imádkozott a fenyőfánál: 

Jézus! Piszkáld ki Öcsike seggéből a gilisztákat, mert már elegem 

van belőle! – Bátyám másnapra meggyógyult, elsőként a faluban. 
 

Karácsonyt megelőző hét 
 

    Ősi hagyomány szerint a karácsonyt megelőző nyolc nap 

középpontjában az ünnepre való készület áll: Kibékülünk 

embertársainkkal; kiengesztelődünk önmagunkkal és Istennel, azaz 

gyónunk. 

    Ajándékot készítünk szeretteinknek: Megírjuk hitvesünknek egy 

levélben, hogy mit szeretek benne, mit kaptam tőle, mivel 

tartozom neki. Gyermekeinknek (nagy gyerekeknek is!) 

összeállítunk egy fényképsorozatot az archívumainkból, amiket 

csecsemőkorukban készítettünk róluk. A gyerekek készítsenek egy 

kis műsort, amit előadnak: Lehetnek versek, zenedarabok, 

„Jelenetek a családi életünkből” címmel és tartalommal a 

hétköznapokat mutathatják be, ahogyan ők látják. Majd közös 

játék, éneklés. Érdeklődjünk nagyszüleinktől, barátainktól, hogy 

ők régen hogyan ünnepeltek. 

    A Szenteste mindenképen olvasson fel az apuka a Szentírásból 

pl. Mt 1,18-2,15; Lk 2,1-20. 

    Éjfélre a templomba érkezünk az ünnepi szentmisére. 
 

Bölcs Atya és Csillogó Elme 
 

   Bölcs Atya, a kis indián törzs szellemi vezére, magához vett egy 

szegénysorsú, de igen érdeklődő kisfiút és nevelgette.   

   Karácsony előtt Csillogó Elme – így hívták a fiút – megkérdezte 

Bölcs Atyát:  

    - A sápadtarcúak miért tolonganak oly sokan a boltokban? 

    - Mert karácsony ünnepére, ajándékot vásárolnak egymásnak. 

    - Mit ünnepelnek karácsonykor? 

    - Azt, hogy Istenük szeretetből magára vette az emberi életet és 

emberré született. A szeretet ünnepe ez, a szeretetet ajándékozzák. 

    - Mi az a szeretet? 

    - A szeretet az, amikor én, feltétel nélkül odaajándékozom 

magamat neked.  

    - Akkor miért a boltokba keresnek ajándékot az sápadtarcúak? 

    - Mert nincs énjük, Cselmi fiam – mondta Bölcs Atya.         


