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BEVEZETŐÉNEK A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő Gyermeket. (Lk 2,16)
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből (Sir 3, 3-7. 14-17a)
Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás
az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja
meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.
Isten tekintélyt adott az apának a
gyermekek előtt, és megszabta az anya
jogát a gyermekekkel szemben. Aki
tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája
meghallgatásra talál. Kincset gyűjt
magának, aki megbecsüli anyját, aki
pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú

életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam! Legyen gondod
apádra öregségében, és ne keserítsd Őt
életében.
Ha meg is fogyatkozik erejében, légy
elnéz őiránta, és ne vesd meg életének
egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és
elszámolják neked bűneidért. A jótett
fejében majd gyarapodni fogsz.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.
VÁLASZOS ZSOLTÁR Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.
Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 3, 12-21)
Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga szeret bennünket, s
nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn I5, 12).
Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghallják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.
Testvéreim! Mint Istennek szent és
kedves választottai, öltsétek magatokra

az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást,
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és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr
megbocsátott nektek. Legfőként pedig
szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse
be szíveteket, hiszen erre kaptatok
meghívást az egy test közösségében.
Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen
bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltá-

rokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent
az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Aszszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak!
Szeressétek feleségeteket, ne legyetek
hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben,
mert ez kedves az Úr előtt! Apák! Ne
keserítsétek meg gyermekeitek életét,
hogy kedvüket ne veszítsék!

ALLELUJA Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. (Kol 3, 15a és 16a)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2, 22-40)
Izraelben az elsőszülött fiú Istennek volt szentelve, s áldozatbemutatással kellett kiváltani.
Mária és József ezt teszik. De az evangélista már inkább azt mutatja be, hogy Jézus mint
az Isten Fia a sajátjába jön, s a nép jámbor maradéka (Simeon, Anna) hódol előtte. Mivel
ő a Fiú, neki az Atya tervét kell megvalósítania. Feladata össze lesz kötve áldozattal, s azt
majd Mária is átéli lelkében.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek
Mária tisztulásának napjai, fölvitték
Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák
az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja:
„Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának,
ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy
pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt
Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú,
egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael
vigaszára várt, és a Szentlélek lakott
benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta
neki, hogy nem lát halált addig, míg
nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték
szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára
vette őt, és így magasztalta Istent: Most
már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítet-

tél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja
ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta
őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő - még a
te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos
gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő
is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik
évét. Nem hagyta el a templomot soha,
böjtölve és imádkozva szolgálta Istent
éjjel és nappal. Abban az órában is
odament, dicsőítette Istent, és beszélt a
gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az
Úr tővénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Ná-
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záretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Is-
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ten kedvét lelte benne.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szent Család: Jézus Mária, és József ünnepe – megáldjuk a családokat. Szent János
apostol liturgikus ünneplése ez évben elmarad.
 Díszítés – köszönet – hosszú évek óta folyamatosan és áldozatosan végzett templomdíszítő munkájáért Lajosné Marikának. Köszönjük szolgálatát!
 Előkészületi nap – munka – takarítás, díszítés - köszönet illeti mindazokat a Testvéreinket, akik személyesen vettek részt az előkészületi munkában.
 Aprószentek ünnepe – hétfőn. Imanap a magzati létmódban lévő gyermekekért, különösen is azokért, akik megszületése veszélybe került egészségügyi, vagy éppen kényelmi
szempontok, felelőtlenség miatt.
 Mindennapok Lelkigyakorlata – befejező találkozó – december 28-án este, fél 6-tól.
 Imaiskola– szerdán az esti szentmise után.
 Hálaadás – csütörtökön délután fél 5 órakor, melyre szeretettel hívunk minden hálás
szívű Testvérünket. Este 11 órától éjfélig csendes szentségimádás.
 Szűz Mária Isten Anyja – újév – január 1-én, pénteken – parancsolt ünnep - vasárnapi
miserend /8, 10, 1930/.
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.
„Az ember vétkezett, és a kötelék elszakadt. … A név-szó most már nem kapcsolja össze
számára eleven egységbe a dolog és az ember lényegét. Nem ragyog többé feléje abból az
Istennel békeszövetségben álló teremtmény teremtői gondolata. Csak egy szétszaggatott
képet lát benne. Csak a lényegnek homályos sejtelemmel és vággyal megzavart hangja
szól abból feléje. És ha egyszer jól meghallja a szót, megáll, figyel, eszmélődni kezd, és
nem találja meg már többé az értelmet. Zavart, rejtvényszerű marad előtte, és fájdalmasan
érzi, hogy vége a paradicsomnak…. A nyelv az ő szavaival ezek szerint nem jelent már
többé érintkezést a dolgok lényegével, nem találkozik bennük egymással a dolog és a lélek. Sőt már az elveszett paradicsom utáni vágy sincs meg, s a beszéd csak valami sietős
zörgés a szó-pénzekkel, miként a pénzszámláló gép gazdálkodik a pénzdarabokkal, anélkül, hogy valamit is tudna róluk.
Csak elvétve riadunk fel. Akkor azután egyszerre úgy hangzik felénk egy szóból, mintha az ősokok mélyéről törne föl a hang. A lényeg szólít minket. Vagy pedig a papíroson
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látjuk a szót, és azokból a fekete jelekből hirtelen világosság támad. A ,,név'' lép elő, a lényeg, a lélek felelete. És ilyenkor újra átéljük azt az ősélményt, amelyből a szó fakadt,
amelyben a lélek a dolog lényegével találkozott. Érezzük azt a csodálkozó nézést, a szellemi megragadást, amellyel az ember az előtte álló új valóság lényegét fogta meg, és saját
belsejében formálta ki a szó alakjában. Tág térbe lépünk be, a mélységbe süllyedünk alá,
és a szó ismét az az első alkotás, amelyre Isten szólította fel az embert. De rövidesen ismét
minden elsüllyed, és tovább zörög a számláló masina...
A választott nép előtt Isten neve Isten lényegét fejezte ki. Úgy látta, hogy Isten mivolta
ragyog ki e névből. Úgy számított előtte, mint maga az Isten, és úgy félt az Ő nevétől,
mint egykor magától az Istentől a Sínai hegyen. Hiszen Isten úgy beszél a saját nevéről,
mint önmagáról: ,,Ott lesz az én nevem'' -- mondja a templomra vonatkozólag. És a Titkos
Jelenések könyvében megígéri annak, aki hűségesen kitart, hogy ,,oszloppá teszi őt Isten
templomában'' ,,és ráírja az Ő nevét'', vagyis megszenteli, és önmagát ajándékozza neki.
Így azután értjük a parancsot: ,,Uradnak, Istenednek nevét hibába ne vedd!'' Megértjük azt
is, miért tanít minket az Üdvözítő így imádkozni: ,,Szenteltessék meg a Te neved,'' és hogy
,,Isten nevében'' kell kezdenünk minden dolgunkat.
Titokzatos az Isten neve. A végtelen lény mivolta ragyog ki belőle, annak a lényege,
,,Aki van'', a létnek és a végtelen fenségnek mérhetetlen teljességében.
És ebben a szóban él saját lelkünk legmélyebb mivolta is. Legbensőbb lényegünk válaszol
Istennek, mert a lélek elszakíthatatlanul Istenhez tartozik. Ő teremtett minket és önmaga
felé irányított, úgy, hogy nincs nyugta lelkünknek, míg csak Vele nem egyesül. Nincs is
más értelme létünknek, mint az, hogy szeretetközösségben egyesüljön Istennel. Mindez,
ami egész nemességünk, lelkünk lelke él ebben a szóban: ,,Isten'' és ,,Én Istenem''. Eredetem és végcélom, létem kezdete és vége, imádás és vágy és bánat és minden.
Az Isten neve tulajdonképpen minden. Kérjük tehát Tőle, tanítson meg arra, hogy
sohase ,,vegyük hiába'' az Ő nevét, hanem hogy ,,megszenteljük'' azt. Kérjük, ragyogjon
fél számunkra az Ő neve dicsőségben. Sohase váljék neve előttünk ércpénzzé, mely
élettelenül vándorol kézről-kézre, hanem maradjon számunkra végtelenül értékes és
háromszor szent. Úgy akarjuk tisztelni Isten nevét, mint Őt magát. És Őbenne tiszteljük
saját lelkünk szentélyét is. /GUARDINI, Örökmécs, Isten nevében –részlet/
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