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IGELAP

Olvasmány
Sir 3, 3–7. 14–17a

Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
Samu Margit:

Karácsonyi zsoltár

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.

Engedd, hogy felhők hófehér bársonyával
betakarjam ártatlan testedet,
az ég kékjét csókoljam szemed fényében,
s a Hold sugarával öleljem át
életed magányát.
Hadd vigyem veled és benned
a mindenség fájdalmát, jóságát.
Mint az árnyék úgy követlek,
mert a sorsod az én sorsom is.
Arcod tisztaságában él az örök
emberi szenvedés, gonoszság
és a végtelen megbocsátás.
Engedd, hogy láthatatlan
kövesselek életed útjain.
Legyek jóban és rosszban a
társad, letöröljem könnyeidet,
hogy jobbá és igazabbá tedd életünket.
Így borulok eléd születésed napján
és magamat teszem lábad elé ajándékul.

Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki,
„mert – amint mondta – az Úrtól könyörögtem ki”. Amikor Elkana egész családjával újra
fölment (az Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: „Először elválasztom a gyereket,
aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre.”
Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves
marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament
Élihez: Megszólította: „Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az
Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt.

Evangélium
Lk 2, 41–52
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével
hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei
észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek,
amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak,
Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a
szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva
kerestünk téged.”

HIRDETÉS

Szentlecke
1 Sám 1, 20–22; 24–28

December 31-én, szilveszter napján az év végi hálaadó szentmise 17 órakor kezdődik. Ezen a napon tehát nem lesz 18 órakor szentmise!
Január 1-jén, Újév napján ünnepi miserend lesz templomunkban, vagyis
8.30, 10, 11.30 és 18 órakor lesznek szentmisék.
Azoknak a jegyespároknak, akik 2016-ban szeretnének templomunkban
házasságot kötni, január 4-től lesz lehetőségük bejelentkezni a plébánián, hivatali időben.
Január 6-án, szerdán lesz Urunk megjelenésének, vízkeresztnek az ünnepe. Ezen a napon reggel 7 órakor és este 18 órakor lesznek misék a
Dómban. A vízszentelés szertartását az esti szentmisében végezzük.
Az jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben a plébánián lehet íratni.
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