
M  inden ember boldogságra vágyik, de 
legtöbbször csak örömei vannak, ame-
lyek csak rövid életűek. A munka, a 

gond, az életnek az egyformasága hamar kioltja 
ezt a boldogságot. Az advent voltaképpen ébresz-
tő, s boldog lehet az, aki meghallja azt a kiáltást: 
ébredjetek, mert jön a „Vőlegény”. 

Isten szakadatlanul jön, de csak az ébren 
levőkhöz. Isten nem erőszakosan közeledik az 
emberhez, hanem ahol nyitott szívre talál, oda 
hozza el örömét és boldogságát. De hogyan is 
nyithatjuk ki szívünket Karácsonyra készülve? 

Keresztelő János a bűnbánatot hirdeti. A 
mi lelki előkészületünknek sem lehet más alapja, 
csakis az igazi bűnbánat. János annak az érkezé-
sét hirdette meg, aki elveszi a világ bűnét, aki 
megszerzi minden embernek a bűnbocsánatot. Mi 
tudjuk, hogy Megváltó Jézusunk valóban megér-
kezett az első Karácsonykor, és életével, kereszt-
halálával és föltámadásával, megszerezte szá-
munkra a bűnök bocsánatát. A mi bánatunk tehát 
nem hiábavaló, de fontos tudatosítani magunk-
ban, hogy bánat nélkül nem részesülhetünk az 
isteni bocsánatban. Meg kell hallanunk János fel-
hívását! 

Manapság elhomályosodott bennünk a 
bűn fogalma. Alig vesszük észre gyengeségein-
ket, mulasztásainkat. Divatos, hogy teljesen töké-
letesnek, bűn nélkülinek tartjuk magunkat. Min-
dig csak a másik a bűnös. Ha pedig mégis kény-
szerülünk elfogadni, hogy vétkeztünk, csodálatos 
tehetségünk van arra, hogy kimagyarázzuk, illet-
ve megmagyarázzuk, hogy mit, miért tettünk. Ön-
magunkkal szemben sokkal őszintébbnek kell 
lennünk, hogy képesek legyünk észrevenni, fölis-
merni, megbánni bűneinket. Nincs igazi ádventi 
felkészülés őszinte bűnbánat, és szentgyónás nél-
kül. 

A másik fontos adventi készülődésre Má-
ria hívja fel figyelmünket. Ő az Isten fölfoghatat-
lan üzenetére hívő lélekkel igen-t mondott. Ez az 
Ő igazi emberi nagysága. Az isteni kiválasztott-

ság nem menti meg a földi élet küzdelmeitől, de 
hite boldoggá teszi. 

Mária azért boldog, mert hitt! Az Ő hité-
vel kezdődik az Újszövetség, az egész emberiség 
megváltásának története. Ha boldog Karácsonyt 
akarunk, akkor hittel kell ünnepelnünk. Nemcsak 
díszes karácsonyfával, drága ajándékokkal, üd-
vözlőlapokkal, ünnepi lakomával, hanem élő hit-
tel kell ünnepelnünk azt a Jézust, aki életünk örök 
boldogságát hozta meg, akinek emberi megszüle-
tése előfeltétele a mi megváltásunknak. Ez adja a 
Karácsony igazi örömét és boldogságát. 

De Máriának nemcsak a hite fontos, ha-
nem a tette is. Az első, hogy rokonához, Erzsébet-
hez megy, hogy segítségére legyen az elkövetke-
zendő nehéz napokban. Nem önmagára gondol. A 
mi adventünknek a másik feladata, hogy ezekben 
a napokban tegyünk minél több jót, ahogy Mária 
tette. Nem nagy dolgokra kell gondolni, az apró-
ságoknak is jelentőségük van. Ha egy picit figyel-
mesebbek, picit derűsebbek, picit segítőkészeb-
bek, picit elnézőbbek, picit megbocsátóbbak va-
gyunk, akkor készülünk helyesen a Karácsonyra. 
Ünnepünket szebbé teszik az apró kedvességek, 
kis szívességek, szeretetszolgálatok. Ha ezt sike-
rül megtennünk, akkor biztosan meg fogjuk ízlel-
ni a Karácsony csodálatos örömét. Tegyünk a fa 
alá egy kis Betlehemet. Gyertyagyújtáskor imával 
és énekkel köszöntsük a megszületett kis Jézust. 
A mi ŐSZINTE BŰNBÁNATUNK, HITÜNK és 
TETTEINK tesznek boldoggá és teszik élővé a 
kis Jézus születésének misztériumát. 

Siennai Szent Katalin mondta: „Adventi 
programunk a következő: Tekintsünk előre, ve-
gyük vállunkra keresztünket, teljesítsük minden-
ben Isten akaratát, gyakoroljuk a szeretetet, csele-
kedjük a jót, tűrjünk hősiesen és igazi bánatunk-
kal készüljünk Jézus születésének megünneplésé-
re, Karácsonyra.” 

                Egyháziné Marthi Katalin 
                 hittanár 
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 Sokféle adventi időszakot éltem meg. A 
leginkább hangulatos adventeket Salzburgban, 
Nürnbergben és St. Wolfgangban tapasztaltam. 
Sok-sok árus, forralt bor és fenyőgally, ének, csi-
lingelés és méltóság volt arrafelé. És tudjátok mi-
ért volt oly nagyszerű az érzés? Ott nem a direkt 
kereskedelemről szólt az Ad-
vent, hanem a várakozásról! 
A felolvasó estek külön él-
ményt jelentettek. Jó volt 
látni a csak Euro centekbe 
kerülő vásárfiákat, az egy-
szerű kézművesek portékáit. 
Érezni lehetett az emberi 
összetartozást, a békét, a 
nyugalmat és az eljövendő 
beteljesedést! 
 Mert itthon más az Advent. Ha csak az üz-
leteket nézzük, elvesztette jelentését. Maradt a 
tárgyak utáni vágy, a pénz, a haszon és a profit. 
Ezt tesszük a fa alá. 
 Biztosan éreztétek már a lelketekben azt, 
hogy tudnál nagyot alkotni, hogy a világ szép és 
Te bizalommal élsz benne. Érezted azt, hogy min-
dent meg tudsz valósítani a hit erejével, mert erős 

a lelked. Érezted, hogy azért vagy a világon, hogy 
örömet okozz másoknak, hogy segítséget adj, 
hogy támasz legyél. Érezted, hogy nincs lehetet-
len. Érezted, hogy minden pozícióból megingat-
hatatlan a hited. 
 De azt is tudod, hogy mindezt csak úgy tu-

dod megvalósítani, ha halk 
vagy és szerény. Ha csöndesek, 
de határozottak a tetteid, Ha 
Istent és magadat szereted. 
Nem fognak mindig hallgatni 
rád. Nem fognak mindig azon-
nal érteni. A szeretetedre fogé-
konyak hamar tisztán látnak 
Téged. Ez további erőt ad. 
Amint adott Krisztusnak. 
 Az élet egy Advent, egy 

várakozás. Tegyél érte, hogy a nemes és büszke 
hit ősi erejével, a környezetedben gyertyákat 
gyújts az emberek szívében és ők is érezzék az 
eljövetelt. Azért, hogy a várakozás beteljesedjen. 
Hogy a Megváltó megszülessen. Hogy a lényeget 
lásd! Hogy merjél segíteni és adni és szeretetni! 

 
Hargitai György 

Ha Advent jön… 

 Assissi Szt. Ferencet barlangi remete korá-
ban is sokan keresték fel tanácsért, eligazításért. 
 Így tett egy 
nagyhatalmú herceg 
is, aki – fényes kí-
séretét hátrahagyva 
– egyedül lépett be 
a barlangba. Mivel 
négyszemközt vol-
tak, a herceg meg 
mert nyílni a remete 
előtt: „Atyám, be-
vallom neked, bár 
kívül hermelin pa-
lást van rajtam, be-
lül olyan a szívem, 
mint egy koszos is-
tálló.” Ferenc arca felderült: „Hát ez remek, fiam. 
Akkor már benned is megszülethet a kis Jézus!” 
 Ha ezt megérted és megéled, az ünnep lé-
nyegére tapintottál. Érted-e, hogy a Második Iste-
ni Személy, a világ Megváltója és Üdvözítője té-

ged is arra a méltóságra hív, sőt szinte könyörög 
– neked! - , hogy ágyazd meg jól lelked szalmával 

és legyen jászol a 
szíved? Nem akkor 
lesz boldog a Kará-
csonyod, ha napjá-
ban akár százszor is 
kívánod, hanem ak-
kor, ha hittel azt re-
beged: „Jöjj el, 
 Uram Jézus, 
szállj be szívem haj-
lékába!” Akkor az 
abrosz színe, a tá-
nyér mintája és a fa 
alatti ajándékok ér-
téke huszadrangúvá 

törpül, mert megkaptad a legbecsesebb karácso-
nyi ajándékot: a közénk jött élő Isten bölcsőjévé 
lettél. 

 
Dr. Hock Gyula 

Legyen jászol a szíved! 



 Karácsony van. A reklámszakemberek értik 
a dolgukat, a bevásárlóközpontok ünnepi díszbe 
öltöztek, a forgalmasabb városi utcák szemet gyö-
nyörködtető, de roppant ener-
giaigényes díszkivilágítást kap-
tak, a médiából csak úgy dől a 
fogyasztásösztönző reklám. Az 
adott termék majd boldoggá 
tesz téged vagy a rokonság egy 
tagját. 100 ezer tonna – 1,2 
milliárd négyzetméternyi – 
csomagolópapírt használunk el 
az ajándékok öltöztetésére, amelynek előállításá-
hoz 600 ezer fát vágunk ki. Minden évben. 
 Példát veszünk-e a reklámszakma képvise-
lőitől és időben készülünk-e az ünnepekre? Persze 
nem az akciós reklámújságok böngészésével, ha-
nem Karácsony eredeti értelmében. Várjuk a kö-

zénk-jött, emberalakot öltött, megtestesült IS-
TENT? Ha megértjük, hogy mit jelképez Jézus 
születése, hogy Isten felvállalt bennünket egész 
emberi mivoltunkban, és hasonló sorsot élt meg, 
mint mi valamennyien, akkor Karácsonyunk szép 
lesz és tartalmas. 
 Az advent a lelki ráhangolódás időszaka, 
több csenddel, imával, rorátéval, szeretteinknek 
saját készítésű meglepetés készítésével, böjttel. 
Legfontosabb feladatunk a készülődésben, hogy 
várjuk Jézust és a Karácsonyt valóban szeretet-
ünneppé alakítsuk. Kevesebb ajándékkal, több 
imával, sok vidámsággal és nagyobb figyelemmel 
másokra. 
 Számomra az egyik legkedvesebb vers na-
gyon találóan jeleníti meg azt, ami számomra az 
adventet jelenti:  

Készülünk az ünnepekre? 
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Egyenesen, szilárdan áll, 
Fénylő szemmel fölfelé néz, 
Bár légköre olykor ködös, 
Sötét s nyomasztóan nehéz. 
 

Ruhája tiszta és fehér, 
Nincs rajta semmi szenny, mocsok, 
S ha ráfröcskölnek is ilyet, 
Simaságáról lecsorog. 
 

Meghittséget, szeretetet 
Serceg lágy-szelíden hangja, 
Akkor is, ha körülötte 
Ezt senki, senki sem tudja. 
 

Önzetlenül ég, melegít, 
A sötétnek nincs itt helye, 
Hiszen, mint az igaz ember, 
Ő is fényre van teremtve. 
 

Olykor küzd az áramlattal, 
És titokban sír talán, 
Mert néha sűrű cseppekben 

Folynak a könnyek oldalán. 
 

Aztán ismét bíztat, hitre 
Serkent, szinte megnő lángja, 
Hogy rohamosan csökken, fogy, 
Sőt csonkig ég, nem is bánja. 
 

Küldetését befejezte: 
Ő eltűnt, s csak azért égett, 
Hogy a kereső szívébe 
Fényt vigyen és melegséget. 
 

Ahogy most nézem a gyertyát, 
Amint serkentően lobog, 
Vágy ébred bennem, s most én is 
Fényleni, égni akarok. 
 

Hinteni a szeretetet 
Önzetlenül jónak, rossznak, 
Hogy méltó hirdetője legyek 
A közénk jött Megváltónak. 

Baczó Tamás 

LUKÁCS MÁRTA: A GYERTYA 

Ó, jöjjetek, hívek – Adeste fideles 
 

 
 

 Az ifjúsági gitáros énekkar  
Pásztorjátéka 2012. december 24-én  
2315-kor a szentmihályi templomban. 

 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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 A Szentmihályi Esték legutóbbi vendége 
irodalmi és szellemi életünk Nagyasszonya, a 
Kossuth díjas Jókai Anna írónő volt.  Noha ezek-
ben a napokban ünnepli az ország az Ő 80. szüle-
tésnapját, mégis – fáradtságot nem engedve ön-
magának - végig egyenesen állva, jó másfél órán 
keresztül tanított minket. 
    Szavai azt üzenték: bátran vállaljuk a mai élet 
megpróbáltatásait, mert Isten erejében bízva, de 
saját erőnkre, kitartásunkra alapozva ki fogunk 
jönni egyéni és közösségi válságunk gödréből! 
Az így megharcolt küzdelemmel, kristályosabb 
személyiségünkkel még följebb is juthatunk, mint 
ahogy a válság előtti állapotban voltunk. 
    Ugyanakkor nem hagyott kétséget: ha fiatalja-
ink ma nem merik vállalni a családban való meg-
szentelődést, a gyermekvállalás csodáját, bekö-
vetkezhet Vörösmarty jóslata a nemzethalálról! 
    Allegorikus képben rávilágított arra is, mi a 
legnagyobb probléma az Európai Unióval: hiába a 
szép 12 csillaggal ékesített zászló, ha a közepe 
üres! E jelkép és a mögötte lévő gondolkodók 
keresztény Európát akartak megteremteni! Csak 
akkor lépheti  túl jelen szakadékát , ha ebbe a kör-
be belehelyezzük a láthatatlan, csak az egymás 
iránt felelős szeretetben kifejeződő, önmagát ér-
tünk feláldozó Istent! 
    Azt is elmondta: sokszor felteszik neki a kér-
dést, miért hangsúlyozza felszólalásaiban a hazája 

iránti szeretetét? Hogy is tehetnék másként? - 
mondta. Isten harmóniájának egyik csodája a vi-
lág sok nemzete. Mindegyiknek külön hivatást 
adott, kincseket bízva rájuk. Minden egészséges 
ember ezt teszi a világban. Csak én ne szeressem 
a hazámat? 
    A globalizmus mindent átjáró,önzésre sarkaló 
szelleme ellenében egyet tehetünk. Mielőtt a 
megígért utolsó napon beterít minket Krisztus az 
Ő köpenyével, addig a feladatunk - az Általa 
meghirdetett - „szeretet globalizmusa” megterem-
tésén fáradozni! Ezt soha nem adhatjuk fel! 
    Az előadást és a közel 150 könyv dedikálását 
követve egy főhajtásra kimentünk Mindszenty 
bíboros úr szobrához. Egy rövid ima és a himnusz 
eléneklése után búcsúztunk el Jókai Annától. 

                                                                          
Petrovics Sándor 

 
  A Szentmihályi Esték sorozat december 15-én 
16 órakor folytatódik. Meghívott vendégünk: Dr. 
Lábady Tamás ny. alkotmánybíró, a PPKE: taná-
ra. Előadásának címe: Törvény a családról, mint 
az élet bölcsőjéről és védelméről 
 Európa egyik legkorszerűbb családvédelmi 
törvényének bemutatása egy hiteles ember által. 
Helyszín: 1161Budapest, Templom tér 3. Rákos-
szentmihályi Plébánia 

 
 

Egy felejthetetlen est Jókai Annával 

 A Rákosszentmihályi Plébánia közösségi termében Kovács Péter polgármester úr jelenlétében kis 
ünnepség keretében mutattuk meg az érdeklődőknek a kitüntetést. 

A Hittel a Nemzetért Alapítvány nov. 4-én vehette át a Mindszenty Emlékérmet a Parlamentben. 



 Váratlan hírt kaptunk október végén. 
Dobozy István nyugalmazott plébános atya jelent-
kezett levélben, hogy idén ünnepli pappá szente-
lésének 70. évfordulóját, és mint Rákosszentmi-
hály volt káplánja – 1944-51-ig mű-
ködött Szentmihályon – szívesen 
bemutatná rubin miséjét a rákos-
szentmihályi híveknek, hátha még 
néhányan emlékeznek rá. 
 Természetesen azonnal felvet-
tük vele a kapcsolatot, örömmel kö-
szöntöttük őt telefonon. Elmondta, 
hogy idős éveit Pilisvörösváron, a 
Szent Erzsébet Szeretetotthonban 
tölti. 94 éves, az Úr megőrizte őt 
egészségben, és ha hozni-vinni tud-
juk őt – az utazást már nem vállalja 
– szívesen találkozna volt híveivel. 
 November 25-ét, Krisztus Ki-
rály vasárnapját jelöltük meg a ru-
binmise bemutatására, és a 11 órás 
szentmisét hirdettük meg híveink-
nek volt káplánjukkal való találko-
zásra. 
 Már előzetesen sokan érdek-
lődtek István atya hogylétéről, voltak olyanok is, 
akik korábbi működésének valamelyik állomás-
helyéről jelentkeztek, hogy együtt ünnepeljenek 
volt papjukkal. 
 A 11 órás szentmisére templomunk megtelt 
ünneplőkkel. A szentmise elején Urbán Gábor 
plébános úr üdvözölte rubinmisés volt papunkat, 

majd Pluhár Márta néni verssel köszöntötte az 
ünnepeltet. 
 A szentmise után volt aki fényképpel, em-
léklappal, szentképpel a kezében várta őt a Plébá-

nián. Megelevenedtek a régi 
események, mesélni kezdtek a 
megsárgult papírlapok, újra 
együtt dobbantak a szívek, va-
lahogy úgy, mint ötven-hatvan 
évvel ezelőtt. Akaratlanul is 
szóba került egy-egy jó isme-
rős, akire ma már csak fájó 
szívvel tudtunk emlékezni. Ne-
héz időket éltek akkor az embe-
rek: háború, éhezés, infláció, 
kilátástalanság. Nagy feladat 
hárult ebben az időben az egy-
házra, a papságra: ébren tartani 
a hitet, gyámolítani az elesettet. 
 Ezt a feladatot vállalta 
István atya is a szentmihályi 
hívekért, ezért él ma is oly sze-
retetre méltóan sok ember em-
lékében. 
Ennek kapcsán talán eszünkbe 

jut Szent Pál apostol Timóteushoz írt gondolata: 
„A papok, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres 
megbecsülést érdemelnek, főképpen, ha az evan-
gélium hirdetésében és a tanításban fáradoznak.” 

       
 Morvay Árpád 
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Rubinmise a rákosszentmihályi templomban 

                                                                          

     Betlehemi éj 
Ma zendülnek az éjben varázslatos dalok. 
Ma himnuszt énekelnek a kedves angyalok. 
Ma nem harap a farkas, nem fognak fegyverek. 
Ma édes mézzel folynak az áradó egek. 
 
Kis Betlehem fölött ma nagy fényesség ragyog. 
A Szűzanya ölében Jézuska mosolyog. 
A föld még vak, homályos, fölébe éj terül.  
De már a Gyermek-szemben sugára ráderül. 
 
Tudd meg tébolygó vándor, tudd meg bús jövevény, 
E gyermekszemnek mécse csodás és drága fény. 
Boldog, kit vándorlásán e tiszta fény vezet. 
Boldog, ki Betlehembe hittel megérkezett. 

 
         Székely László papköltő verse 
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Kedves Barátaim! 
 
 Talán már ismerős a megszólítás és a temp-
lom hirdetőfalán megjelenő színes fejléses 
"Hívogató" is, amellyel időről - időre programot 
ajánlok a Szent Mihály Baráti Kör tagjainak. 
Most ragadom meg a lehetőséget arra, hogy biz-
tassak minden érdeklődőt, ha ígéretesnek tűnik 
egy program jöjjön, hiszen a baráti kör nyitott 
társaság! 
 A 2010 márciusában 
alakult Baráti Kör azt a 
s z á n d é k o t  h o r d o z -
za  magában, hogy a meg-
változott élethelyzetű em-
berek - megözvegyült, 
nyugdíjba vonult, stb. - 
szabad idejüket ne egyedül, 
hanem egy kis közösség 
"fészek-melegében" tölt-
sék. Programjaink során a 
résztvevők ismét megta-
pasztalhatják a közös felfe-
dezés, élménymegosztás 
örömét. 
 Az elmúlt egyházi 
év néhány programjának 
megemlítésével szeretnék 
kedvet csinálni mindazok-
nak, akik eddig csak ter-
vezték, hogy csatlakoznak 
a Baráti Körhöz. 
 Voltunk a Királyok, 
hősök, szentek tárla-
ton,  Makovecz Imre műve-
iről készült fotó és Józsa 
Judit keramikusszobrász 
kiállításain, megtekintet-
tük a Színész múzeum és a 
Helytörténeti Kiállítás ér-
dekességeit, megcsodál-
tuk a Földtani Intézet és a 
Szent István templom gyönyörű szecessziós épü-
leteit és láttuk – néha elhomályosult szemekkel – 
a Kóristák, Heidi és az Út a csillagok alatt című 
filmeket. 
 Kiemelném a sorból Józsa Judit a Magyar 
kultúra lovagja címmel kitüntetett keramikus-
szobrász kiállítását, amelyet a közelmúltban lát-
tunk 14-en. A meghívón ezt olvashattuk: 

„Szeretném, ha szobraim örömről, bánatról, szép-
ségről, emberségről, magyarságról megértenének 
és szívükbe zárnának.” 
 A fiatal - 1974-es születésű - művésznő al-
kotásaiból árad a család és hazaszeretet, különle-
ges u.n. hajtogatott technikával készült terakotta 
szobrai és plakettjei elemi erővel hatnak minden 
résztvevőre. A szépérzék táplálásán túl a szellem 
pallérozásáról is gondoskodott, a nagy tárgyi tu-
dásról és alázatról tanúskodó, alkotásai mellé he-

lyezett részletes ismertetővel. 
 Aki még nem találkozott Józsa Judit alkotá-
saival, ajánlom nézze meg a Belvárosi templom 
keresztelő kápolnájában felállított Magyar család 
kompozícióját, de ne menjen egyedül, hanem hív-
jon egy ismerőst, barátot, mert együtt lenni jó! 

 
Tilly Ágota 

Visszatekintő 
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Wass Albert erdélyi író születésnapját ünnepeljük                                                                     
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában. 

  
Időpont:2013.01 13. vasárnap ½ 10. 
Helyszin:1161 Budapest, Béla u.23.  

 

 A rendezvényen részt vesznek a 929.sz. Rákosszentmihályi Cserkészcsapat, az isko-
la tanulói és a Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja. A megemlékezésen ismét átadásra 

kerül a Wass Albert díj. Végezetül koszorúzásra is sor kerül az iskola falain belül 8 éve ki-
alakított Wass Albert dombormű előtt. 

 

Szeretettel várjuk az írót tisztelőket: 
 

Kovász Egyesület 
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 

Hittel a Nemzetért Alapítvány 

Szentmihályi Esték   
Az idők jelei 

 
 Harmadik évét kezdi a Mária Rádióban „Az idők jelei” c. műsor, amelyet P.Bátor Botond pálos 
szerzetes, tartományfőnök atya és Dr. Hock Gyula ügyvéd készít. A műsor bevallott célja, hogy ne az 
események – emberi okoskodástól eltorzított – felszínét nézzük, hanem „a színfalak mögé kukucskál-
junk", azaz meglessük, akár örömteli, akár fájdalmas eseményeink mögött mit üzen nekünk az Isten. A 
Szentmihályi Esték keretében a műsor készítőivel találkozhatnak. Az élő rádióadáshoz hasonlóan itt is 
mód nyílik „betelefonálásra”, azaz kérdések feltevésére, tapasztalatok megosztására. 

 

Időpont: 2013. január 26. szombat 16 óra 
Helyszín: a Rákosszentmihályi Plébánia (1161 Budapest Templom tér 3.) 
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Szentmihályi Életünk 
A Rákosszentmihályi Római Katolikus  

Plébánia lapja 
Felelős kiadó: Urbán Gábor plébános atya 
Főszerkesztő: Petrovics Sándor 
Tördelőszerkesztő: Pálmai Zoltán 
Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3. 
Telefon/Fax: 405-5869   
E-mail: plebania@rakosszentmihaly.hu 
Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu 

Év végi miserend, események templomunkban 
 

Karácsonyi díszítés a templomban – segítőket várunk: December 20-án,  
az esti szentmise után kb. este 7 órakor. 

 
Adventi lelkigyakorlat: 

 December 22-én, szombaton este 18 órakor – vezeti: Cseh Zoltán újmisés atya 
 December 23-án, vasárnap este 18 órakor – vezeti: Tampu-Ababei József, rákosligeti plébános 

 
Utolsó rorate: December 24-én, hétfő reggel ½ 7 órakor. 

 
Pásztorjáték: December 24-én, hétfő délután 15 órakor. 

 
Éjféli szentmise: December 24-én, hétfő éjjel 12 órakor. 

 Előtte az ifjúsági énekkar Karácsony váró műsora, kb. 23:15-től. 
 

December 25, kedd, Karácsony – ünnepi miserend: 9, 11, 18. 
December 26, szerda, Szent István vértanú ünnepe  – szentmisék: 9, 18. 

 
Szent család vasárnapja: December 30, vasárnap, vasárnapi miserend. 

 
Év végi hálaadás: December 31-én, hétfő este 18 órakor. Év végi beszámoló Te Deum 

 
Újév - Szűz Mária, Isten anyja: 

 Január 1, kedd – ünnepi miserend: 9, 11, 18. 
 

Vízkereszt/ Urunk megjelenése: 
 Január 6, vasárnap, vasárnapi miserend: 9, 11, 18. 

Január 6, vasárnap este 19 órakor, az esti szentmise után: 
 Újévi koncert a FILIA kórus vendégszereplésével. 

 
Templomunk nyitvatartási ideje a miserendhez, eseményekhez kapcsolódik. 

Előtte ½ órával nyitjuk, ill. utána ½ órával zárjuk templomunkat. 


