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Olvasmány: Iz 7,10-14

Evangélium: Mt 1,18-24

Szentlecke: Róm 1,1-7

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepének szentírási szakaszai: olvasmány:Iz 52,7-10; szentlecke:Zsid 1,1-6
EVANGÉLIUM (Jn 1,1-18) Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden
általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben
világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a
világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki
minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi
azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik
hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és
köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János
tanúságot tesz róla, és hirdeti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Mi mindnyájan
az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Jövő vasárnapi (Szent Család ünnepe) szentírási szakaszok: olvasmány: Sir 3,2-6.12-14; szentlecke: Kol 3,12-21
EVANGÉLIUM (Mt 2,13-15.19-23) Miután ők elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: ,,Kelj föl,
vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja
a kisgyermeket, hogy megölje őt.” Erre ő fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Heródes
haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Egyiptomból hívtam az én fiamat” [Óz 11,1]. Amikor Heródes
bevégezte életét, íme, az Úr angyala megjelent álmában Józsefnek Egyiptomban és így szólt: ,,Kelj föl, vedd magadhoz a kisgyermeket
és anyját, és menj Izrael földjére. Meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek.” Ő fölkelt, maga mellé vette a kisgyermeket és
annak anyját, és bement Izrael földjére. Mivel meghallotta, hogy Arkelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes helyett, félt odamenni.
Miután álmában intést kapott, eltávozott Galilea vidékeire. Odaérve egy Názáretnek nevezett városban telepedett le, hogy így
beteljesedjék, amit a próféták mondtak: ,,Názáretinek fogják hívni.”
Elmélkedéshez:
 Miben állt Krisztus dicsősége itt a Földön?
 József miben példakép a keresztény férfiak számára?
 Most, hogy beteljesedtek a próféták jövendölései, miért van még szükségünk az Ószövetségre?

Advent – Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS CSALÁDI KÖRBEN (otthoni, családi liturgiához segítség)
A zöldellő koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján,
vagy szombat este, amikor a koszorú körül összejött a család,
minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya
fénye világítson. Az imádságot lehetőleg az édesapa vezesse, az
elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel jól érthetően. Advent: (IV. Vasárnap) Keresztvetés,
Adventi ÉNEK: Ébredj, ember, mély álmodból (Ho 9)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
ELMÉLKEDÉS: Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is.
Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk
hasonló ember lett. Nem lehet azonban őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a

mi szívünkben. Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe:
nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége? Őszinte bűnbánattal tisztítsuk meg szívünket, hogy mi is a
megtestesült Ige elé járulhassunk kifejezni hódolatunkat, és mint
jó illatú tömjént, ajánljuk fel neki tiszta szívünk imádságát!
IMA: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az
Igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót!
Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat mint eljövendő bírót is szemlélhessük! Aki él és uralkodik
mindörökkön örökké. Ámen. RÖVID OLVASMÁNY (2 Pét 3,
8b-9): Egy nap az Úr előtt, annyi, mint ezer év, ezer év pedig anynyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik
irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy
mindenki bűnbánatot tartson.

Harangszó

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért!
Mi Atyánk... Üdvözlégy… Dicsőség…
Urunkat, közelgő Királyunkat, jöjjetek, imádjuk!
Isten, a mi mennyei Atyánk öröktől fogva elhatározta, hogy üdvösségre vezeti népét.
Kérjük őt, és mondjuk: Közösen mondjuk: Urunk, őrizd népedet!
Atyánk, te megígérted, hogy Egyházad az életszentség termőföldje lesz, őrizd meg népedet életszentségben!
Atyánk, add, hogy vonzó legyen tanításod az emberek előtt, és
erősítsd meg híveidet, ne érezzék tehernek a keresztény életet!
Őrizd meg bennünk szereteted Lelkét, hogy hozzánk érkező szent
Fiad irgalmát elnyerjük! Kegyelemosztó Istenünk, tégy minket
mindvégig állhatatossá, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetelének
napjára készen álljunk! Közösen mondjuk: Amen.
Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk, és
oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. Adventi ének
Hét ünnepnapjai: december 26. (csütörtök) Szent István diakónus vértanú Szent István diakónus a kereszténység első vértanúja. Története aSzentírásban olvasható (ApCsel 6,1–8,2). A görög nevű István (Sztephanosz) a zsidók és a keresztények (ekkor
még túlnyomórészt eretneknek tekintett zsidók) közti vallási türelmetlenség első ismert áldozata volt. Miután a jeruzsálemi
Szanhedrin (legfelsőbb törvényszék) istenkáromlás gyanújával
perbe fogta, István a védőbeszédében hitet tett amellett, hogy Jézus a Megváltó és Isten Fia – ezzel kimerítette az istenkáromlás
főbenjáró bűnét, amiért halálbüntetés járt –, a zsidókat pedig (elsőként a hitszónokok és teológusok hosszú sorában, akik mind
felelősek a zsidóság későbbi üldöztetéseiért) Jézus Krisztus gyilkosainak nevezte. Istvánt a Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte. Szent István első vértanút diakónusi
dalmatikában ábrázolják, mivel – mint történetéből megtudható –
egyike volt az apostolok által kinevezett első hét diakónusnak. Így
ő lett a diakónusok védőszentje. Jellemző attribútuma kivégzésének eszköze, a kő, mellyel vérző fején, vállán, ruhájának redőiben, a kezében, kezében tartott könyvön ábrázolják.
december 27. (péntek) Szent János apostol és evangélista
Zebedeus fia, az id. Jakab apostol fivére. Halász ő is, mint testvére és sokan mások a tanítványok közül. Ő a negyedik evangélium
feltételezett szerzője, és a hagyomány szerint az „Apokalipszis”
(Jelenések könyve) írója. Az elsők között követi Krisztust, s mint
az „a tanítvány, akit szeret vala” a Mester, jelen van minden fontos eseménynél. Mint a tanítványok „benjáminját” lányos képű
ifjúként ábrázolták, mint evangélistát idős férfiként, végezetül,
mint az Apokalipszis látomásos szerzőjét élemedett aggastyánként. Az Arany legenda szerint a Domitianus-féle üldöztetések
idején János is „vértanúságot” szenvedett. A római Porta Latina
mellett zubogó olajba dobták, de ő csodálatos módon sértetlenül
került ki a tűzre tett üstből, mi több, ifjúságát is visszanyerte (mint
a mesékben). Domitianus ezután Patmosz szigetére száműzte,
ahol egy viharos éjszakán Isten, hatalmas látomásban megnyitva
előtte a menny ajtaját, föltárta előtte a jövőt. Domitianus halála
után Epheszoszba ment, s itt is halt meg matuzsálemi életkorban.
december 28. (szombat) aprószentek ünnepe: azok a 2 év alatti
fiúgyermekek, akiket Nagy Heródes öletett meg Betlehemben a

napkeleti bölcsek látogatása után. –Máté evangéliumában olvashatjuk a történetet (2,1-18), amely teljesen összhangban áll Heródes egyéb véres tetteivel. Hatalmi féltékenységből feleségének és
fiainak sem kegyelmezett, s ezért akarta mindenképpen megöletni
az újszülött zsidó királyt is. E gyermekmészárlás áldozatait nevezi
a magyar nép aprószenteknek (latinul innocentes martyres „ártatlan vértanúk”).

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Rorate szentmisék a vízivárosi templomban vannak hétköznaponként reggel 6 órakor.
+ December 24-én, lesz az utolsó hajnali szentmise a vízivárosi
templomban reggel 6 órakor.
+ A betlehemi pásztorjáték délután 16 órakor kezdődik mind a Vízivárosi, mind a Belvárosi Templomban a plébániák gyermekeinek előadásában. A családosokat is, mindenki mást is szeretettel
hívunk és várunk!
+ Éjféli misére a Belvárosi templomba mindenkit hívunk és várunk.
+ Karácsony ünnepén, 25-én, ünnepi miserendet tartunk, de az
esti mise elmarad! Ez a nap kötelező ünnep, de aki szentestén
az éjféli misére jön, teljesíti a misén való részvételi kötelezettségét.
+ Karácsony másnapján, december 26-án este 6 órakor lesz
szentmise a Szent István Kápolnában és este 7 órakor a Belvárosi Templomban.
Előre hirdetjük:
+ Szilveszteri hálaadás: Vízivárosi Plébániatemplomban este 6
órakor, Belvárosi Plébániatemplomban este 7 órakor lesz.
+ Szilveszteri összejövetelt szervezünk a Belvárosi hálaadás utánra, kb. este 8 órától a hittan- és nagyterembe.
+ Újév napján, január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén, ünnepi miserendet tartunk, ez a nap parancsolt ünnep.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
hétfő – péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti)
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK:
minden kedd:
18:00-19:00: szentségimádás (Belváros)
minden szerda:
20:30-21:00: szentségimádás (Belváros)
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük: Farkas Hannát
A héten temettük: Steinwender Istvánt, Horváth Bélánét, Dr. Bige
Melindát

Áldott és boldog karácsonyt kívánunk
minden kedves testvérünknek!
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz
Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 Mhz
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként)
Alapító: Dr. Beer Miklós
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu

