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BEVEZETŐÉNEK Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! Dicsőség neked, Krisztus, akiben hittek világszerte. (vö Tim 3,16/
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 sátra-

dat Jákobban üsd fel, örökrészed 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 Sion ban 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. /Jn 1, 14/
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 törvény és a próféták megismertették Isten hatalmát, irgalmát és akaratát. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult 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.
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)
Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett
emberré. A Fiú és az Ige egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az
Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van
egész lényege. Ez az Ige lett emberré, és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen
tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára.
Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az
isteni életet is.
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
 Urunk bemutatása – Vízkereszt főünnepe – parancsolt ünnep – január 6-án, szerdán. Szentmisék reggel 7 és este fél 7 órakor lesznek. Ezen ünnep a házszentelések kezde-
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te. Aki szeretné megszenteltetni lakását, házát, kérjük, jelezze a sekrestyében, vagy az irodán, vagy beszélje meg személyesen a lelkipásztorral.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Szentmise a Doni katasztrófa áldozataiért – január 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor. A szentmise főcelebránsa Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök.
 Urunk megkeresztelkedésének ünnepe – a következő vasárnapon, január 10-én, mely
egyben a karácsonyi idő vége.
 Városi rózsafüzér találkozó – január 11-én, hétfőn 17 órakor. A különböző plébániákról érkező hívek együtt imádkozzák a rózsafüzért. Ezen a napon az esti szentmise este 6
órakor kezdődik.
A SZENTATYA JANUÁRI IMASZÁNDÉKAI
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 vallású férfiak és nők közötti őszinte párbeszéd a béke és
az igazságosság gyümölcsét teremje.
Evangelizációs: Hogy a párbeszéd és a felebaráti szeretet által, a Szentlélek kegyelmével
megszűnjék a keresztények közötti szakadás.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben ez
évben, december 15-én – folytatás január 12-én.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
DR. KISS – RIGÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK ÚJÉVI KÖRLEVELÉBŐL
„A karácsonyi ünnepek végén szívből kívánom, hogy Megváltónk születésének
megünneplése egyéni életünkben, családjainkban és plébániai közösségeinkben legyen
lelki erő és öröm forrása mindannyiunk számára az egész esztendő folyamán. +
Ferenc pápa kezdeményezésére 2016 a Katolikus Egyházban az Irgalmasság Éve, elsősorban az isteni irgalmasságé. Péter utóda Rómában a Szent Péter bazilikában már december 8-án megnyitotta ünnepélyes és jelképes keretek között ezt az esztendőt….
Most az esztendő első napjaiban szeretnénk az egész egyházmegye közössége nevében
szolidaritásunkat kifejezni és hatékony segítséget nyújtani a Szíriában élő, nagyon nehéz
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helyzetben sokat szenvedő és kitartó keresztényeknek, akik erre messze sokkal jobban rászorulnak, mint a migránsok ezrei, akikkel kapcsolatban annyi üres vita folyik napjainkban. …
Elmondhatatlanul kiszolgáltatott helyzetben él ma Szíriában sok millió belső menekült, főleg keresztények, akiket a háborús ország megmaradt területei tartanak el, minden
külső segítség nélkül. Róluk nem vesz tudomást a világ. Külön tehertétel a több tízezer,
háborúban rokkanttá vált többségében fiatal ellátása. Ott kell segítenünk, ahol erre a legnagyobb szükség van, és azoknak az elsősorban keresztény közösségeknek, akik kitartanak
őseik földjén és nem akarnak migránsként élni.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye fölvette a kapcsolatot a szíriai keresztények törzsterületén lévő egyik legfontosabb plébániája vezetőjével, aki kiterjedt segélyszolgálatot
működtet, mely egyaránt segíti a keresztény és a más vallású bajba jutottakat. A plébános,
aki régi barátja a magyaroknak, vállalja, hogy minden tőlünk érkező adományt a legrászorultabbaknak juttatja el Magyarország és az adományozók nevében. Az ő megsegítésükre
rendez gyűjtést a Szeged-Csanádi Egyházmegye február 2-ig. …
Amennyiben valaki banki átutalással vagy befizetéssel kíván csatlakozni a gyűjtéshez, ezt is megteheti „szíriai keresztények” megjelöléssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye
számlájára (számlaszám: 11735005-26031527-00000000). Adjunk példát arról, hogy
nemcsak szépen és okosan beszélünk, mint oly sokan napjaink egyik legsúlyosabb problémájáról, hanem tényleges segítséget nyújtunk a leginkább rászorulóknak. …
Kívánom, hogy az új esztendőben mindannyian hálás szívvel tapasztaljuk meg Isten
irántunk való végtelen irgalmát és szeretetét, és váljunk ennek hiteles tanúivá a társadalomban, amelyben élünk. Egyházmegyénk védőszentje, Szent Gellért püspök közbenjárására kívánok egyházmegyénk minden családjának és tagjának minden nemes erőfeszítéshez
testi-lelki erőt, kitartást, és áldott, békés, sikeres új esztendőt!” /Részletek Kiss – Rigó
László püspök újévi körleveléből/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 4. hétfő: 700 élő családtagokért; 1830 + szülők l.ü. ● Január 5. kedd: 700 + családtagok l.ü.; 1830 + József l.ü. ● Január 6. szerda: 700 -; 1830 - ● Január 7 . csütörtök:
700 Elhunyt Margit, Mária, István és Gyula l.ü.; 1830 Társaság szándékára ● Január 8.
péntek: 700 + Támár l.ü.; 1830 Lujziért ● Január 9. szombat: 700 + szülők és hozzátartozók l.ü.; 1100 Doni áldozatokért; 1830 bakonybéli bencésekért
„A bőkezű isteni ajándékok közül mi lehetne a mostani ünnepnek más megfelelőbbje, mint
elsőként éppen a béke adománya. Ezt hirdették meg Urunk születése napján elsőként az
angyalok zengő énekükkel.” /Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédéből/
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