Egyházi gondolatok _ December
A karácsonyi id
A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház
legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Urunk születésér l és
els megnyilatkozásairól. Ez történik a karácsonyi id szakban. A
karácsonyi id
a szentestével kezd dik, ami az Úr
megszületésének hírüladását mondja el és Vízkereszt utáni els
vasárnapig tart (Urunk megkeresztelkedése).
A karácsonyi id miserendje:
Szenteste - az Úr
December 24. (szerda)
megszületésének hírüladása
Karácsony - Urunk
December 25. (csütörtök)
születése
Karácsony - Szent
December 26. (péntek)
István els vértanú ünnepe
Szent János apostol és
December 27. (szombat)
evangelista ünnepe
December 28. (vasárnap)
Szent Család vasárnapja
December 31. (szerda)
Szilveszter, év végi hálaadás
Újév, Sz<z
Január 1. (csütörtök)
Mária, Isten Anyja
Január 2. (péntek)
Január 3. (szombat)
Január 4. (vasárnap)
Január 6. (kedd)

11.00: Szentmise
7.30: Szentmise
16.30: Szentmise
7.30: Szentmise
15.00: Szentmise
9.30: Szentmise (az új
miserend szerint!)

16.30: Szentmise
16.30: Szentmise
9.30: Szentmise (az új
miserend szerint!)

Vízkereszt, Urunk
megjelenése

Január 8. (csütörtök)
Január 9. (péntek)
Január 10. (szombat)
Január 11. (vasárnap)

22.00: Pásztorjáték
22.30: Szentmise

Urunk megkeresztelkedése

16.30: Szentmise
8.00: Szentmise
16.30: Szentmise
16.30: Szentmise
9.30: Szentmise (az új
miserend szerint!)

Böjte Csaba gondolatával kívánunk minden kedves Olvasónak áldott és békés ünnepeket!
„A jótett gazdagabbá tesz, az igazi ajándék mi magunk lehetünk. Az ajándék az, ami gyógyít,
nyugtat, bátorít, er t ad, a közelg szent karácsony pedig jó alkalom, hogy Mennyei Atyánk
példájára, aki fiát küldte el nekünk a Földre, mi magunk legyünk szeretteinknek az áldás, az
igazi ajándék.”
Adventi készül dés a plébániai családcsoportban
November 29-én adventi koszorúkötést szervezett a plébánia családközössége. A jó hangulatú
rendezvény végén a plébános atya megáldotta az elkészült koszorúkat. Köszönjük a családok
részvételét!

Kapcsolódva a plébánia másik két imaköréhez idei évben is végezzük a
Szállást keres a Szent Család kilencedet. A közös ima lényege, hogy
családról családra fogadják kilenc este karácsony el tt a Szent Család
szobrát a résztvev k. Köszönjük minden családnak, akik bekapcsolódtak
ennek a szép adventi hagyománynak a megünneplésébe!
Lippai Judit

Új tagokat vár a Rózsafüzér Társulat
„A rózsafüzér az ismétl d imádság legkedveltebb formája, melynek
végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: "szüntelenül
kell imádkozni és nem szabad belefáradni" (Lk 18,1).
A rózsafüzér nem liturgikus imádság, hanem a Krisztus-központú
Mária tisztelet magánájtatossága. Egyénileg mondva a személyes lelki
élet, közösségben imádkozva a közösségek fontos összetartója és
épít je.
A rózsafüzér si formáját a szerzetesek és remeték már az els id kt l
kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat
Mária tiszteletük által. Elnevezése egy 15. századi legendából származik, mely szerint egy
Máriát igen tisztel léleknek az volt a szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel
díszítette a Sz<zanya szobrát. Egy napon látomásában azt a figyelmeztetést kapta, hogy van
más "rózsakoszorú" is, amelynek jobban örül a Sz<zanya: 50 Üdvözlégy elmondása, mert az
imádság rózsává lesz az Istenanya kezében, aki ezekb l a legszebb rózsakoszorút fonja
magának. Innen a rózsafüzér elnevezés. Mi magyarok a rózsafüzért legtöbbször
szentolvasónak mondjuk, mely az Üdvözlégyek számlálására "olvasására" utal.”
Az els magyar társulatot 1496-ban alapították Kolozsvárott. Ma legáltalánosabban ismert az
Él
Rózsafüzér Társulat, ami az 1840-es években Franciaországból terjedt el
Magyarországon. A társulati tagok, napi 1 tized rózsafüzér elmondását vállalják, mellyel egyegy rózsafüzér koszorút alkotnak.
A Társulat tagjai többnyire id sek, ezért gyakran csökken a csoport létszáma. Új tagokra vár a
közösség! Örömmel várjuk fiatalok jelentkezését, akik a Rózsafüzér Társulatot, az él
rózsafüzér láncot továbbvinnék az utókornak, hogy fennmaradhasson az évtizedek óta tartó
folyamatos ima!
B vebb információ Király Mihálynétól kérhet .

