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BEVEZETŐ ÉNEK 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 elnéző iránta, 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.
/Zsolt 127/
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 15, 12). Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott
meghalják 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,

és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr
megbocsátott nektek. Legfőként pedig
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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 zsoltárokat, 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 – 5.)
+ 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 készítettél, 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 Názáretbe. A gyermek
pedig növekedett és erősödött; eltelt
bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
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TEMPLOMUNK HÍREI
 Agapé a hittanteremben - a 8 órai szentmise után. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
 Családmegáldás a Dómban - Szeretettel várjuk a családokat a Dómba december 28-án,
vasárnap, Szent Család ünnepén. Ezen a napon a 18.00 órai szentmisét a püspök atya a
családokért ajánlja fel, majd a szentmise végén megáldja őket. Ezúton is biztatjuk a családokat, hogy jöjjenek erre a szentmisére. Kondé Lajos s.k.
 A lelkigyakorlat záró találkozója – hétfőn fél 6 -kor, a hittanteremben.
 Szentmisék december 29 - 30: reggel 7 és este fél 7 órakor.
 Hálaadás – december 31. szerda, az év utolsó napja /Szilveszter/: reggel 7 és délután
fél 5 órakor /Te Deum/.
Késő este, 11 – 12 óráig csendes szentségimádás, éjfélkor szentségi áldás.
 Január 1. szerda – Szűz Mária Isten Anyja – a Katolikus Egyházban kötelező ünnep – Jézus Társasága neve napja - délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 8 órakor.
 Elsőpéntek – január 2-án. A szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók – emléknapja pénteken.
 Jézus szentséges neve – emléknap szombaton.
 Az irodai nyitva tartás - december 22-től január 2-ig szünetel. Ebben az időben keresse
bizalommal közvetlenül a templomigazgatót: hess.sj@gmail.com; 30/465-7557.
A VÁROS ADOMÁNYA
id. Dr. Farkas László testvérünk képviselői kerete terhére, nagylelkűségéből, Szeged Város
1.000.000 Ft-tal támogatta templomunk belépőjének megvalósítását. Ezúton is köszönjük!
„Ez Isten történelembe lépésének felfoghatatlan ténye. Hogy belépett a törvényünkbe, tereinkbe, létünkbe: nemcsak hozzánk hasonlóként, hanem mint egy közölünk. ez ennek a
történésnek az izgalmassága és felfoghatatlansága. A történelem most már a Fiú létmódja
is, a történelmi sors az ő sorsa is. Utcáinkon találkozhatunk vele. A legsötétebb pincékben
és az élet legmagányosabb börtöneiben fogunk találkozni vele. És egyszersmind terhünk
első megáldása, megszentelése, hogy találkozhatunk vele. És aztán mindjárt a második:
mindnyájan, akik ugyanazt a terhet hordozzuk, érezzük, hogy egy új, hatalmas váll kerül
alá, és segít hordozni. És mindjárt a harmadikat is mondjuk ki: a szenteste óta, az istenemberi élet a lét ősformája, amely alapján Isten megalkotja az összes életet, mely nem áll ellen ennek az alakításnak. Az élet megoldásához szükséges erő növekszik így az isteni élet
beáramlása által az emberi lét- és sorsközösségbe, amelyhez Krisztus csatlakozott.
Jobban felnövünk az életre, életrevalóbbá és életképesebbé válunk, ha megnyílunk e következő éjszaka tanításainak befogadására. Vándoroljunk és utazzunk, ne riadjunk vissza
az élet utcáitól és szörnyűségeitől: valami új született bennünk; és nem akarunk belefáradni, hogy az ígéretek csillagában higgyünk, és az éneklő angyalok Glóriájához csatlakozzunk, ha olykor könnyezve is. Mégis átváltozott a szükséghelyzetünk, mert fölé emelkedtünk.{…}
Újra meg újra ez a sorsunk: ígéreteket hallottunk és üzeneteknek hittünk és küldetéseket
éreztünk, és hirtelen egyedül találjuk magunkat sorsunkban. Így van ez az emberi életben.
A keresztény életben is? Nem kellene ennek egészén másképp vagy egészen ritkán történnie? De hát így van.
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És éppen ezek hívő életünk azon időszakai, amikor eldől mi értékes és mi értéktelen. A
kövek tanúságtétele ellenére, amelyekbe lábunk belebotlott, a korbács tanúságtétele ellenére, mellyel véresre vertek minket, a láncok tanúságtétele ellenére, melyekkel megbilincseltek minket, az Igében maradni rendíthetetlenül, és fáradhatatlanul állva maradni: ez a nagy
válasz, melyet ember az Istennek adhat. És amiről Isten minden embert meg fog kérdezni.
Mindenkit. Senki sem kap ingyen ajándékot, aki Isten szemében érettnek és felnőttnek
számít.
Százszorosan teszi fel ma Isten az ilyen kérdéseket. Hogy képesek legyünk válaszolni.
A fáradhatatlanság erénye fárasztó. De csak ez teszi az embert Istenre hangolttá. És nyitja
rá a szemét Isten tulajdonképpeni valóságára.
És ahol ezt az ember őszintén megpróbálja, új arcot nyer a világ. Az e világi okság merev vonásai, a logikus összefüggések és szükségszerűség oldódnak. A világ és az élet arculata anyaibb és apaibb lesz. Kezdődik a szász és száz kicsiny figyelmesség titka, amelyekkel Isten gondoskodik az emberről. A dolgok és az összefüggések nem múlnak el és
nem változnak meg, s mégis önmagukban és csendes elfogadásukban Isten atyai gondoskodásának új gyümölcsévé válnak azok számára, akik kérdéseihez felnőttek. Az ember
egyszerre megtapasztalja, hogy a világ folyása nem univerzális látványt nyújt, és nem általános közömbösség jellemzi, hanem a dolgok többértelműek és többértékűek. Az Isten és
az ember közötti személyes párbeszédben, az emberi élet legmagasabb formájában egészen más helyi értékük van az eseményeknek, mint az általános történések során. És
mindkettő helyesen zajlik: az egyik csak az egyszerű hétköznapi valóságot veszi észre, a
másik számára ugyanaz a történés az irgalom és a vezetés jele. {…}
Az Isten által adott terheket nem szabad kikerülni. Ezek a terhek jelentik az utat, amelylyel Isten áldását elnyerhetjük. Aki pedig hű marad a kemény életben, abban a valóság belső forrásai fakadnak, és annak számára a világ egészen más értelemben veszíti el némaságát, mint ahogy sejteni volt képes. A minden valóságban jelentkező istenmisztérium ezüstfonalai ragyogni és zengeni kezdenek. A teher áldott, mert Isten terhének ismerték el, és
akként hordozták.
Isten emberré lesz. Az ember nem isten. Az emberi rend megmarad, és kötelező marad. De
már megszentelt. És az ember többé és hatalmassá vált. Bízzunk az életben, mert ennek az
éjszakának a fényt kellett elhoznia. Bízzunk az életben, mert nem egyedül kell élnünk, hanem Isten velünk éli. /Alfréd Delp SJ. 1944 Karácsonyán, kivégzése 1945. február 2./
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