-4honnan van. Tudta, hogy az Isten által fogantatott. Tudta, hogy a Szűzanya a Messiás
édesanyja lesz, vagy legalább sejtette ezt. Ezért dönt így, hogy titokban elbocsátja őt,
átadja őt az Úristennek. Álmában az Angyal pontosan ebben a dilemmában segíti
Józsefet. Abban a nehézségében, hogy félt a Szűzanyát magához venni, mert tudta,
hogy ő Isten anyja, vagy legalábbis sejtette ezt a titkot. Ezt mondja az Angyal: „József,
Dávid fia! Ne félj magadhoz venni Máriát!” És utána a mondat úgy folytatódik a
magyar fordításokban: „Mert a benne fogant élet a Szentlélektől van.” Azonban, a
pontos fordítása ennek a mondatnak ez: „Ne félj, mert noha a benne fogant élet a
Szentlélektől van,” – vagyis te nem közeledhetnél hozzá valóban, tényleg Istentől van
ez a Gyermek – „de” – és itt jön az igazi magyarázat: „de te fogsz neki nevet adni.
Gyermeket fogan, fiút fog szülni. És te fogod őt Jézusnak nevezni. Te fogsz neki nevet
adni. A törvény előtt te leszel az apja.” Józsefnek küldetése lesz Mária és a gyermek
mellett. A törvény előtt József lesz az atyja ennek a Gyermeknek. Ő ad neki törvényes
származást, biztonságos családot. Ez lesz József küldetése. Az Angyal magyarázata ez.
József nem azért félt feleségül venni Máriát, mert nem tudta, hogy honnan van a
Gyermek, hanem pontosan azért, mert tudta. Ő Isten-félő ember volt.
A VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉRÉNEK TITKAI (befejezés)
5. titok: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.”
Ének: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, énbennem marad, és
én őbenne. (É 596)
Ima: Jézus igen sokrétű ajándékot adott nekünk az eucharisztiában. Most
csak kettőt emelek ki.
1. Az Eucharisztia lelkünk tápláléka. Csak akkor él bennünk Jézus, csak akkor
lesz gyümölcsöző az életünk, ha befogadjuk Jézust az Eucharisztiában.
2. Az Eucharisztia közösséget összetartó erő. Sorsközösséget vállalok azzal,
akivel egy kenyeret eszem. Át kell élnünk a közös szentmise és szentáldozás
összetartó erejét.
Miatyánk …
Üdvözlégy (10x) …
Dicsőség …
Ó Jézusom …
Mária, Édesanyánk! Légy segítségünkre, hogy a szentáldozás valóban lelkünk
tápláléka legyen, hogy életünk ettől gyümölcsöző legyen, és egyházközségünk tagjai
igazi közösséget alkossanak!
Befejezés: Imádságunkban Jézus életének néhány eseményéről
elmélkedtünk. Köszönjük, Édesanyánk, hogy segítségeddel közelebb kerülhettünk e
titkok értelméhez, hogy közelebb kerülhettünk Jézushoz.

Áldott, boldog karácsonyt
és örömteli új esztendőt kívánok
minden kedves Olvasónak!

“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz.”
( Jn 15, 5.)
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ÜNNEPI MISEREND
dec. 24. Péntek:

TATA, Kapucinus 23.00 „éjféli mise”

dec. 25. Szombat:

Dunaalmás:
Neszmély:

11.30 igeliturgia
11.30 szentmise

dec. 26. Vasárnap:

Dunaalmás:

11.30 igeliturgia

dec. 30. Csütörtök:

Neszmély:

16.00 szentmise

dec. 31. Péntek:

Neszmély:

16.00 szentmise

jan. 1. Szombat:

Dunaalmás: 11.30 igeliturgia

jan. 2. Vasárnap:

Dunaalmás: 11.30 szentmise

-2ADVENT 2021.
December 5-én, Advent második vasárnapján Keresztelő János szavait
hallottuk az evangéliumban: „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A
völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el! Ami görbe, legyen
egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten
üdvösségét.” (Lk 3, 4-6.)
December 6-án pedig elkezdtük a temetői utak térkövezését. Feltöltöttük a
mélyedéseket, lefaragtuk a kiemelkedéseket, a göröngyös utat simává változtattuk.
Tulajdonképpen az Úrral való találkozás útját egyengettük, hisz előbb utóbb
valamennyien utoljára „megyünk” ezen az úton, és akkor találkozni fogunk üdvöt adó
Istenünkkel.
A temetői utak rendbetételénél sokkal fontosabb azonban lelki útjaim
egyengetése. Visszatekintve idei Adventemre mit állapíthatok meg? Sikerült-e
betemetni lelkemben az irigység, az előítélet, a bosszú gödreit? Lebontottam-e a
harag, a félelem, az önzés „hegyeit”, amelyek köztem és embertársam között,
köztem és az Isten között magasodtak? Sikerült-e „sima üggyé” tennem az Istennel
való találkozást? Mások gödreit és hegyeit világosan látom. Vajon saját
útakadályaimmal tisztában vagyok-e? Sikerül-e Karácsony ünnepén találkoznom az
Ünnepelttel?
Segíts, Istenem, hogy Keresztelő János szavait komolyan vegyem, adj erőt a
lelki útjaim rendbetételére! Ámen.
Pásztorok! Pásztorok!
Ti, akik a napi munka elvégzése után a tűz körül melegedtek, és úgy érzitek,
hogy már csak ahhoz van erőtök, hogy elmerengjetek a múlt eseményein, vagy
tervezgessétek a holnapot! Figyeljetek reám!
NAGY ÖRÖMET HIRDETEK NEKTEK!
MEGSZÜLETETT A MEGVÁLTÓ DÁVID VÁROSÁBAN!
Erről a jelről ismeritek fel Őt: szelíd és alázatos. Olyan, mint egy gyermek.
Menjetek! Találtok egy csodás gyermeket! Most még ugyan nem látszik,
milyen csodákra lesz képes. Hatására megnyílik majd a süketek füle, és meghallják a
jóhírt. Egy érintésére meggyógyulnak majd mindazok, akiket addig valamilyen kór
tartott fogságban. Egy szavára egyenesen tudnak járni majd azok, akik addig kétfelé
sántikáltak. Egy pillantásától megvigasztalódnak majd mind, akiket addig szomorúság
gyötört. Többek között ezért hívják majd őt Megváltónak.
Most még csak egy csodás gyermek látszik. Olyan, mint akármelyik gyermek.
Sír, hogy odamenjenek hozzá, és mosolyog, hogy ne hagyják el őt.
Menjetek, hogy ne sírjon hiába! És ha már találkoztatok vele, nyugodtan
visszatérhettek mindennapi munkátokhoz, mert Ő veletek marad. A szívetekben él
tovább, és mosolyog rátok. Ha a szívetekben él, ti is ugyanazokra a csodákra lesztek

-3képesek, mint Ő. Segíteni tudtok a sírókon, sántákon, bénákon, szegényeken. Ez lesz
az igazán nagy öröm! Ettől tölti el szíveteket a BÉKE!
DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK,
BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK!
Móra László: KARÁCSONY ÉDES ÜNNEPÉN
Legyen ma templom minden ember szíve,
Akinek könnyet osztogat az élet,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat!
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen e templom tiszta, szent fehér,
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér!
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Testét takard be, s enyhítsd sok sebét,
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled,
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

A KARÁCSONY SZÓTLAN SZEREPLŐJÉNEK TITKA, SZENT JÓZSEF MISZTÉRIUMA
(Részletek Dr. Székely János püspök elmélkedéséből)
„József hallgat az evangéliumban, és hallgat róla az evangélium.” (Reményik
Sándor) Józsefnek egyetlen mondatát sem jegyezte föl az evangélium. Nem halljuk őt
beszélni, ahogyan általában a férfiak is kevés beszédűek. József példaképe az igaz
férfinak, aki nem annyira a szavakkal, hanem a tettekkel mutatja meg a szeretetét és
a hitét. József hallgatása mögött nincsen semmi keserűség, sértettség, rejtett
indulatok, fájdalmak, bosszúvágy és egyéb. A mi hallgatásaink igen gyakran ilyenek.
Elfojtott félelmek, fájdalmak, keserűségek, dühök vannak mögötte. József hallgatása
nem ilyen. József hallgatása mögött békesség van, szeretet van, a lélek végtelenül
nagy nyugalma, mélysége. Tudok-e így hallgatni és sugározni Isten békéjét?
Józsefről azt mondja az evangélium, hogy „igaz ember” volt. „Igaz”, ez azt
jelenti abban a korban, hogy: Isten-félő, Isten parancsai szerint élő ember, Isten
igazsága, szentsége szerint élő ember, szent ember, aki Istent tiszteli. Hogyan is
gondolhatott volna József arra, hogy azt az asszonyt, akit maga az Úristen foglalt le
Önmagának, hogy majd Ő legyen a Megváltó édesanyja, ezt az asszonyt egyszerűen
feleségül veszi. József félte az Istent. Hogyan mert volna közeledni a Messiás
édesanyjához. Elhatározza, hogy titokban bocsátja el. Józsefnek a dilemmája nem
abból fakadt, hogy nem tudta honnan van a gyermek, hanem abból fakad, hogy tudta

