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KARÁCSONY 
Olv. : Iz 52, 7-10 V:  A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.  Sztl. : Zsid 1, 1-6 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18) 
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, 
ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. 
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki 
higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ó csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. 
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a 
világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, 
hanem Istentől születtek.  
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és 
igazsággal. 
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” 
Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az 
igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. 
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.  

 

Elmélkedéshez 
• Az Atya ajándéka a Fiúnak, a világ. Ezért a Fiú a tulajdonába jött. Az Atya adó szeretete minden ajándékozó szeretet ősmintája. 
• A Fiú ajándéka az Atyától, amit ő elfogad, a betlehemi jászol, az egyiptomi menedék, a názáreti munkás évtizedek, a prófétai sors, a 

kereszt. A Fiú elfogadó szeretete ősmintája annak a szeretetnek, amivel mindent ajándékként fogadunk szeretteinktől, 
felebarátainktól, Istentől. 

• A Szentlélek ajándéka az Atya Egyszülöttjének dicsősége. A Szentlélek termékeny szeretete az ősmintája annak a szeretetnek, 
amellyel közös vállalkozásokba merünk fogni felebarátainkkal: családként, nemzetként, egyházként. A karácsonyfa fénye visszfény: 
visszatükrözi az Atya dicsőségét a Fiú által a Szentlélekben. 

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium 
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről. 
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól 
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is.  

 

 

BELVÁROSI MISEREND 
Hétfő-Péntek: 19 óra 
Szombat:    19 óra (előesti) 
Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 

 

VIZIVÁROSI MISEREND 
Vasárnap: ½ 9 óra 

 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti) 

  Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
 

28. (k) 19.00 † László 
31. (p) 19.00 Hálaadás 

 

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.  

 

+ A héten 
 Kereszteltük: Zink Leventét. 
 Temettük: Tingyela Tamást, Jónás Zsigmondnét és 

Budavári Ferencet.  
 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ Plébániánk minden családja számára kívánjuk azt a bensőséges 

szeretetet, mely a Szent Családot jellemezte! 
+ Az Ökumenikus Véradáson összesen 73 testvérünk adott vért. 

Isten fizesse meg! 
+ Utolsó csütörtöki szentségimádás lesz a Szent István 

kápolnában december 30-án 20:30-tól. 
+ Szilveszteri bulit szervezünk a Belvárosi hálaadás utánra, kb. 

20 órától a hittan- és nagyterembe.  
+ Szilveszteri hálaadás: 
 Vízivárosi Plébániatemplomban 18 órakor 
 Belvárosi Plébániatemplomban 19 órakor lesz.  
+ Újévkor ünnepi miserendet tartunk, kötelező ünnep. 

 

 

Áldott Karácsonyt! 
Karácsonykor fölfénylik az Örökkévalóság. Az örökzöld fenyő, 
amit fénybe borítunk, Isten dicsőségének a tükörképe.  
A zsidó nyelvben a „dicsőség” és a „súly” szavak egy tőről 
fakadnak. Valódi dicsősége annak van, aminek súlya van az 
életünkben. Minden más csak csillog. 
Isten valódi súllyal jelent meg Karácsonykor az emberiség életében: 
testté lett és közöttünk lakott. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a 
bűnt kivéve. Megosztotta velünk a sorsunkat, ezért reméljük, hogy 
megoszthatjuk vele az örök sorsot, amit az Atya adott neki. 
A Karácsony családi ünnep is. Megdicsőül benne minden szeretet, 
amit év közben egymás felé mutatunk. De az sem baj most, ha ez a 
szeretet mutat hiányokat. Karácsonykor csókot vált az igazságosság 
és a béke. Amit valóban megéltünk, azt jutalomként kapjuk meg 
Istentől. Amit elmulasztottunk, kegyelemből azt is megkapjuk. 
Jöjjetek, hódoljunk előtte, hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt! 



Harangszó 
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Karácsony felé 
Ezzel a címmel rendezett ünnepi műsort a Temesvári Pelbárt 
Gimnázium az Árpád-házi Szt. Erzsébet Középiskola tanulóinak 
közreműködésével december l6-án a kórházi kápolnában. Úgy 
tűnik, hogy ez az előzetes karácsonyi műsor most már 
hagyományőrző lesz, hiszen ezidőtájt az előző években is volt 
már hasonló.  
A két iskola tanulói nagyon hangulatos és színvonalas műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek. A részben irodalmi, részben 
pedig énekes előadás keretén belül hallhattuk Dsida Jenő és Ady 
Endre karácsonyt idéző verseit. Ugyancsak hasonló témájú 
énekeket adott elő részben latinul a diákok kamarakórusa. A 
betlehemi játék is nagyon megnyerő volt, melyben a 
„Háromkirályok útjá”-t kísérhettük végig a kis Jézushoz, idézve 
az útközben történteket. Befejezéskén a megjelent hallgatóság is 
bekapcsolódott a legismertebb karácsonyi dallamok éneklésébe.  
Az elhangzott énekeket Pálmai Árpád tanár úr tanította be. Az 
egész műsor megszervezése és lebonyolítása Árpád atya 
munkáját dicséri. Ezúton köszönjük a fáradozását.  
Sajnos kénytelenek voltunk tudomásul venni, hogy 
meglehetősen szerény volt az érdeklődők létszáma, 
feltételezhetően a kedvezőtlen időjárás miatt.   Holop Géza 

 

 

Triduum élménye 
Plébánosunk meghívására december 19-20-21-én templomunkban 
az esti szentmise keretében Harkai Gábor pátyi plébános 
karácsonyi felkészítést tartott. Örvendetes, hogy viszonylag szép 
számmal összejöttünk, de többen is lehettünk volna, ha az életünk 
rohanásában tudtunk volna időt szakítani e tartalmas lehetőségre. 
Megjelenni nem tudó Testvéreim tájékoztatására távirati stílusban 
beszámolok Vendégszónokunk elmélkedéseiről. 
Előadónk a vonatkozó evangéliumokból emelt ki szempontokat 
és fogalmazott meg kérdéseket, amelyeket szívünkben 
megválaszolhatunk: 
- Mária gyönyörű példáján látjuk milyen jól felismerte a 

helyzetet és tudta mikor kell magyarázkodás nélkül Istenre 
hagyatkoznia. Én megtalálom-e az egyensúlyt, a határt, amikor 
már teljesen Istenre kell hagyatkoznom? 

- József igaz emberségének látása önvizsgálatra késztet. Tudok-
e én is igaz emberré válni szavaimmal, tetteimmel? 

- Józsefet álma, istenmegtapasztalása vezeti mindenen keresztül. 
Vajon én is tudok-e fáradt, nehéz helyzetekben is hűséges 
maradni álmaimhoz, Istenemhez? 

- Isten megnevezi az időt, belép a történelembe, megszentelte 
napjainkat, mint Máriát megszólít bennünket is, tudja 
nevünket. Jól esik nekem e személyes ismeretség Istenemmel? 
Mint Máriával – terve van velem is. Érzem feladatomat? 

- Mária „kegyelemmel teljes” – a legnagyobb dicséret. Én is 
elismerem mások értékességét, megdicsérem? Kimondom? 

- Mária meghökkent a híradáson, elfogadta. Én el tudom fogadni 
Isten megszólítását? Megtalálom benne a jót? Megszeretem? 
Vagy belefáradok, hogy kitartóan tegyem a jót? 

- Isten egy szegény, egyszerű leányt választ ki, hogy Jézus anyja 
legyen. Ma vajon Isten kit bízna meg ezzel a feladattal? Miért? 

- Az angyali üdvözlet után „még azokban a napokban Mária útra 
kelt”, hogy segítsen Erzsébetnek, nem halogatta útját. Vajon 
én miért halogatom a jót, a kötelességemet? 

- Erzsébet jelnek tekintette, amikor méhében megmozdult a 
gyermek Mária érkezésekor. Én is kapok jeleket. Észreveszem, 
figyelek a jelekre, reagálok Isten üzenetére? 

- Erzsébet boldognak mondta Máriát, mert az hitte, hogy az Úr 
szava beteljesedik. Vajon én hiszek-e Uram ígéretében a nehéz 
helyzetek ellenére is? 

 

Kedves Testvéreim! A kérdésekre adott válaszok segítik a 
Jézusarcú Istenünk lelkünkben történő megszületését. Úgy legyen. 
Közösségünk vár Téged is szeretettel a jövőbeni lelki napokra! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sági József 

 

 

Mindig – mindenütt 
Testvéreim! Ebből a gyönyörű imádságból megérezhetjük, hogy 
lelkünkben, környezetünkben, életünk bármely időpontjában 
megélhetjük karácsony csodáját. Rajtunk múlik, engedjük-e, 
hogy szeretetünk legyőzze bennünk a testi emberségünk 
nehézkességét helyet adva a megszületni akaró Jézus arcú 
Istenünknek. Istenünk árassza el kegyelmeddel, hogy egész 
életünkben Karácsonyt élhessük meg. Sági József 

 

Mindig – mindenütt, ha két ember 
Megbocsájt egymásnak: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha megértést 
Mutattok gyermekeitek felé: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha valaki 
Eldönti, hogy tisztességesen él: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha gyermek 
születik: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha megpróbálsz 
Életednek új tartalmat adni: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha két ember 
Igazi és mély szeretetben  
egymásra talál: 
KARÁCSONY van. 

 

Mindig – mindenütt, ha egymásra 
A szíveteken keresztül néztek 
és mosolyogtok: 
KARÁCSONY van. 

 

Mert ilyenkor megszületik a szeretet; 
Megszületik a béke; 
Megszületik az igazságosság; 
Megszületik a reménység; 
Megszületik az öröm, 
Mert megszületik Krisztus, az Úr! 

 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

Szentatya általános imaszándéka: 
hogy saját szenvedésünk megtapasztalása vezessen bennünket 
azoknak a nehéz helyzeteknek és fájdalmaknak a jobb 
megértésére, amelyektől oly sok magányos, beteg vagy idős 
ember szenved, és indítson bennünket nagylelkű segítségre.  

Missziós imaszándéka: 
hogy a föld népei megnyissák kapuikat Krisztus és az Ő 
Evangéliuma előtt, ami a béke, a testvériség és az igazság.  

Imádságot kérünk: 
- egyedül maradt testvéreinkért 
- családokért 
- élő Zsuzsannáért 

HARANGSZÓ 
Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia közös hírlevele 

megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós – Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.  

Tel. : (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vizivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet. hu 


