ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

Benne ragyog az
Istenség, ő az
Atya képmása

Isteni béke

F

elejtsük el most, Karácsony ünnepén az adventi időszak minden
nyugtalanságát és a lázas készülődés izgalmát. Teremtsünk békét a szívünkben! E békességet keresve jövünk a
templomba az ünnepi szentmisére.
Engedjük, hogy az igazi krisztusi békesség járjon át bennünket!
Ha ez megtörtént, akkor az a feladatunk, hogy ezt az ajándékba kapott békességet és nyugalmat vigyük haza
családi otthonainkba, és vigyük el a világban minden jószándékú embernek.
Legyünk a béke hírnökei, tegyünk tanúságot arról, hogy a betlehemi jászolban
fekvő Gyermek képes megszüntetni
Szent Család
vasárnapja

Hétfő

Sir 3,3-7.14-17a
Kol 3,12-21
Mt 2,13-15.19-23

1Jn 1,1-4
Jn 20,2-8

Szent János

Kedd
Aprószentek
1Jn 1,5-2,2
Mt 2,13-18

Isten ajándéka

K

arácsonykor szeretünk ajándékot
adni, de talán még jobban kapni.
Sok gyerek manapság is levelet ír a kis
Jézusnak, hogy mit szeretne, s ha a felnőttek nem is írják le kívánságaikat,

minden békétlenséget és nehézséget az
Isten és az ember, az ember és a másik
ember között. Hirdessük a béke evangéliumát mindenütt, ahol emberek között viszályt, veszekedést látunk.
Mondjuk el bátran az oly sokszor forrongó világban, hogy Isten Fiának születésével földre szállt a béke. Ne féljünk
elkezdeni a béke megvalósítását magunkban, és terjesszük bátran a krisztusi
békességet!
Isten békéje töltse el minden ember
szívét, hogy megértés uralkodjék a világon! Töltse el minden ember szívét a
megértés, hogy béke legyen a világon!
Örvendezzünk az Úrban, mert ma
eljött hozzánk, aki a békét hozza Istentől, ma megszületett Jézus, a mi
Üdvözítőnk!

2010. december 25.
Karácsony
Jézus Krisztus születése
azért nekik is vannak elképzeléseik.
Gyermekek és felnőttek egyaránt izgalommal várják az ajándékozás pillanatát.
A legtöbb esetben az ajándékok valóban
örömet okoznak, de az is előfordul,
hogy valaki nem örül, mert mást kapott,
mint amit szeretett volna.
Az ajándékunk akkor igazán értékes,
ha mellette időt, türelmet, megértést,
gondoskodást, egyszóval: szeretetet is
ajándékozunk. Éppen ez az, amit mi is
kapni szeretnénk. Mert mit ér bármilyen
drága ajándék, ha nem szeretetből
fakad? Mit ér a szépen becsomagolt
ajándék, ha csupán megszokásból adja
valaki?
Karácsonykor ajándékot szeretnénkkapni Istentől. Minden másnál értékesebb ajándékot. Elvehetetlen ajándékot.
Igazi örömet okozó ajándékot. Igazi
szeretetből adott ajándékot.
Isten ajándéka előttünk fekszik a
betlehemi jászolban, a szalmán,
mert Isten ajándéka a Gyermek,
Jézus Krisztus.

Karácsonyi áldás

A

mikor a Betlehemben született
gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová
mész is.

Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa neked,
hogy az Úr egy kisgyermeken át is
képes megváltani a világot.
Karácsony szelleme egész évben
melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az
Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Ámen.

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat, Szűz

1Jn 2,3-11
Lk 2,22-35

1Jn 2,12-17
Lk 2,36-40

1Jn 2,18-21
Jn 1,1-18

Mária, Isten Anyja

Urunk megjelenése, Vízkereszt

Szám 6,22-27
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21

Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
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