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BEVEZETŐ ÉNEK Mialatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. (Bölcs 18, 1415)
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 24, 1-4; 12-16)
Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta
népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi
kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta.
Ő is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.
A bölcsesség a maga dicséretét zengi,
tiszteletben áll Istennél, népe közepette
dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik.
Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a választottak sokasága előtt, s
áldják az áldottak között. Így beszél
hozzájuk: ,,A mindenség Teremtője
parancsot adott nekem, s aki teremtett,
kijelölte sátramnak helyét. Így szólt:
»A sátradat Jákobban üsd fel, örökré-

szed Izraelben legyen, és választottaim
között verj gyökeret.«
Ősidőktől fogva, a kezdet kezdetén
teremtett, és nem pusztulok el soha,
mindörökre. Szolgáltam előtte szent
sátrában, majd pedig Sionban kaptam
lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett
városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye.
Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. (Zsolt 147)
Előénekes: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet.
Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat.
E: Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával.
Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed.
E: Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényeit és végzéseit Izraelnek.
Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1, 3-6. 15-18)
A Fiú megtestesülése az Atya örök gondolata és terve volt. Benne kiválasztott bennünket az
üdvösségre, megadta a gyermekké fogadás kegyelmét, hogy Krisztussal együttdicsőítsük az
ő irgalmát életünkben. De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a kinyilatkoztatás kegyelméért, hogy adományait megértsük, s azokért állandóan hálát adjunk. Különösen értékelnünk kell a reményt, amelyet elénk tűzött, és az örökséget, amelyet biztosított gyermekeinek.
Testvéreim! Áldott legyen az Isten,
Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden áldásával megáldott

minket a mennyekben lévő Krisztus által. Őbenne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetle-
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nek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Amióta értesültem az Úr
Jézusba vetett hitetekről, és az összes
szent iránt tanúsított szeretetetekről,
szüntelenül hálát adok értetek, és

imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok.
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy
megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és
milyen gazdag az a fölséges örökség,
amelyet ő a szenteknek készített.

ALLELUJA Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! Dicsőség
neked, Krisztus, akiben hittek világszerte! (Vö. 1 Tim 3, 16 – 7. tónus.)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18)
Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. A törvény és a próféták megismertették hatalmát, irgalmát és akaratát. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult az
Atya isteni lényege, és egyetemes üdvözítő akarata. Amikor nekünk adta a Fiút, akkor végérvényesen elkötelezte magát, hogy gyermekeivé fogad és mindent megad üdvösségünk érdekében. A Krisztusba vetett hit által ezt a kegyelmet kapjuk meg.
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, ő 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.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Vízkereszt - Urunk megjelenése – parancsolt ünnep /a katolikus hívő szentmisén való
részvétellel szenteli meg az ünnepet – kedden. Szentmise reggel 7 és este fél 7 órakor. A
szentmisékben vízszentelést végzünk, mely emlékezés a keresztségre és Isten szeretetének
segítségül hívása életünk megszentelésére – a krisztusi tanítás szerinti rendezésre.
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 Házszentelés – Isten jelenlétének és meghívásának tudatosítása – alkalom a lelkipásztori
látogatásra. Igényét jelezze a sekrestyében, vagy személyesen valamelyik atyánál.
 Egyetemi hittan – a vizsgaidőszakban is – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Urunk megkeresztelkedésének ünnepe – a jövő vasárnap, a karácsonyi idő vége.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 órától a rendházi alagsorban. A Gerinctorna
csoport december 9-től január 6-ig karácsonyi szünetet tart.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA - JANUÁR
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott: Egyetemes: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában. Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszenelt életnek szentelünk, a szerzetesek és
a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisztus-követés örömét, és buzgón vegyenek részt a
szegények szolgálatában.
„Hitünk nem üres szavakat jelent. Nem is hirtelen érzések ragadják el szívünket, és nem
hízelgő ékesszólással cirógatnak bennünket, amikor hitünk tételeit felidézzük, hanem isteni hatalommal kimondott szavak alkotják hitünket.
Isten az Igére bízta mindeme szavak közlését. Az Ige el is mondta ezeket nekünk. Ezáltal visszafordította az embert az engedetlenségből. Nem erőszakkal, új szolgaságba hajtva,
hanem szabad akaratunkra és belátásunkra bízva a dolgot.
Az Igét az idők teljességében küldte el az Atya. Ezentúl nem akar prófétákon keresztül
szólni, nem is homályos üzenet boncolgatására biztat, hanem úgy találta jónak, hogy látható módon megjelenve üdvözüljön általa a világ.
Tudjuk, hogy az Ige a Szent Szűztől testet öltött, s a régi emberi természetet új módon
vette magára. Azt is tudjuk, hogy mint ember ugyanabból az anyagból volt, mint mi, mert
ha nem abból lett volna, hiába parancsolta volna, hogy kövessük őt, mint Mesterünket. Ha
ugyanis az az ember más valóságú lett volna, miért parancsolhatna hasonló dolgokat nekem, aki gyengének születtem, és ez hogyan is volna jó és igazságos?
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Hogy ne valami egészen más lénynek gondoljuk, mint amilyenek mi vagyunk, vállalta
a fáradalmakat, akarta, hogy éhezzék, a szomjúságot nem utasította el; szüksége volt az
éjszakai pihenésre, nem menekült a szenvedéstől, alávetette magát a halál törvényének, kinyilvánította feltámadását, hogy emberi mivoltát mindenben elénk állítsa azért, hogy te,
szenvedő ember, ne veszítsd el bátorságodat, hanem – ha embernek vallod magadat – várakozz arra, amit az Isten állított eléd.
Bármiféle rosszat viselsz is el, minthogy ember vagy, azokat Isten adta, mert ember
vagy: és mindazoknak, akik követik Istent, ezt kilátásba helyezte, miközben istenivé és
halhatatlanná leszel. Ugyanis az, hogy ismerd meg magadat azt jelenti, ismerd fel Istent,
aki alkotott téged. Ismerni és ismertté lenni csak annak osztályrésze, akit ő meghív. / Szent
Hippolytus áldozópapnak „Az összes eretnekség cáfolatáról” szóló értekezéséből/
HÁZSZENTELÉS CSALÁDI KÖRBEN
Ha a pap nincs jelen, a következő módon végezhetjük a házszentelést: A szertartást
énekkel, majd keresztvetéssel kezdjük, Majd az előimádkozó /édesapa, vagy édesanya,
vagy valaki más, alkalmas személy/ Közösen: Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy
szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van, hogy megbocsássak, ahol bűn van, hogy
egyesítsek, ahol széthúzás van, hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet
vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van. Nem azért, hogy
vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért, hogy megértsenek, hanem, hogy
megértsek, nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos, mert
amikor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk akkor ébredünk örök életre. Ámen. /Assisi Szent Ferenc/
A szertartást folytathatjuk a Mi Atyánk – imádság elmondásával egymás kezét fogva, majd
elmondhatjuk az Üdvözlégy Máriát is. Ezután következik a szenteltvízhintés – végigjárva a
lakás helyiségeit énekelünk /Hozsannás, vagy alkalmas Taize-i éneket/. Javasoljuk, hogy
közvetlenül étkezés – ünnepi ebéd, vacsora előtt végezzük a szertartást. Öltsünk ünnepi
ruhát. A szépen megterített asztalra tegyünk gyertyát, melyet a szertartás végzése előtt
gyújtsunk meg. Az ajtófélfá(k)ra felírhatjuk: 20+C+M+B+15 /Christus mansionem
benedicat – Krisztus áldja meg a házat./
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 5. hétfő: 700 + családtagok ; 1830 Ilona betegért ● Január 6. kedd: Vízkereszt
főünnepe ● Január 7. szerda: 700 Borbála, Mária, és családjaik lü; 1830 beteg Ilona ●
Január 8. csütörtök: 700 + Támár; 1830 SJ szándék ● Január 9. péntek: 700 - ; 1830 Erzsébet és István szülők lü. ● Január 10. szombat: 700 + Szülők és hozzátartozók; 1830 Január 11. vasárnap: 800, 1000, 1930 SJ. szándék
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