
 
ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ÉVET! 

(Plébánosi beköszöntő) 
 

 Szinte köszöntésképpen szoktuk alkalmazni ezt a jókívánság-mondást újév 
napján és első heteiben. Nagy reményekkel nézünk az új esztendő elébe. De hogy 
mennyire lesz áldott és boldog, az nagyban tőlünk is függ. Sokan fogadkozásokkal 
kezdik azt, melyeket legtöbben soha nem teljesítenek. Éppen ezért ne tegyük a 
fogadalmakat és ígéreteket komolytalanság tárgyává, hanem tartsuk meg azokat 
valóban életünk hangsúlyos történéseire. Ne feledjük: jobb a nem tett fogadalom 
vagy ígéret, mint a megszegett vagy be nem tartott! 

Mit hoz a 2017. esztendő? Bizonyosan nem tudhatjuk, de reméljük, hogy a 
legjobbakat. És hogy legyen benne sok a legjobbakból, azért ki-ki tegye meg a tőle 
telhetőt. A jó Isten minden kegyelem forrása. Ő ingyenesen adja ezt nekünk. Adná, 
ha igényelnénk, ha kérnénk. De hogyan töltse bele az elzárkózó emberbe? Meg kell 
nyitni a kegyelem csapjait, hogy akadálytalanul áramolhassanak belénk Isten 
kegyelmi adományai. Ezek legnagyobb átmérőjű csapja a mi gyönyörű templomunk. 
Éppen ezért kezdjétek az új évet Jézus és Mária szent nevében, ahogy régen 
nagyszüleink íratták iskolai füzeteink első lapjára: Jézus nevében kezdem el! Ha 
nem az Ő szent Nevében kezdjük az új évet és minden fontos dolgunkat, aligha 
remélhetünk áldást. Az áldást pedig az ő szent templomában kell kérni és keresni. 
Sok szép eseménynek volt templomunk otthona az elmúlt évben is: elsőáldozás, 
szentségimádás, lelkigyakorlatok, hangversenyek stb. A csöndes, föltűnés nélküli 
folyamatosság azonban hiányzik. Sokszor kértem már, de eddig nem talált 
meghallgatásra. Most reménykedve megismétlem újra: Legyetek sokkal buzgóbbak, 
jöjjetek sokkal többen és lelkesebben az Isten házába, és vegyetek részt ott a szép, 
üdvös és szent szertartásokon -köznapokon is. Ha nem lesz papi utánpótlás, annak 
a közömbösség lesz az egyik súlyos oka. Ha a fiatal, formálódó kispapok, de akár a 
már fölszentelt fiatal papok is azt látják, hogy amire készülnek vagy amire föltették 
életüket (szertartások, szentségek kiosztása, igehirdetés, tanítás), nem érdekli a 
rájuk bízottakat, el fognak fordulni és más pályára lépnek. Rendkívül aggasztó, 
milyen sok kispap és fölszentelt pap inog meg hitében. Miért? Mert hiányzik az 
imádságos háttér. Ez most a legfontosabb: kitartani minden akadály ellenére. 
Tudom, hogy ma rengeteg elfoglaltság terheli az embereket. Mégis, némi 
elszántsággal ki-ki meghozhatná az áldozatot hétről hétre egy állandó napon, hogy 
ez pozitív irányba elmozduljon. Az elpuhultság ugyan nem halálos bűn, mégis 
látható, hová navigálta földrészünket. Nyilvánvaló: Isten megsértődik, ha kívüle 
minden más fontosabb és jobban érdekel minket. Európa hitetlen és erőtlen, ezért 
védtelen, sőt beteg is. A vasárnapi minimum-kereszténység kevés.  A mai embernek 
nincs igazodási pontja, csak a médiumok által bemutatott másik ember, a menő 
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sztár gazdagsága, híressége vagy földi öröme, amit maga is meg akar szerezni, s 
ha ez nem sikerül, boldogtalan. S miközben ezek után törtet, elveszti a 
legfontosabbat: Isten közelségét, Jézus barátságát és megnyugvást adó tanítását. 
Ősszel végeztem egy felmérést a főváros templomainak köznapi látogatottságáról. 
Az eredmény lesújtó: még tíz részvevő imádkozó, engesztelő hívő sincs a legtöbb 
templomban! A miénkben sem! (Van, amikor a személyzet létszáma több, mint a 
szertartáson résztvevőké! Aztán ha megszüntetjük, nehezményezik, elsősorban 
azok, akik egyébként sose jönnek!) Pedig a lehetőség még megvan! Éppen ezért 
legyen az idei év programja: megnyílni a kegyelem előtt. Az új év is tartogat sok 
lehetőséget az élet minden területén. Ha viszont elszalasztjuk azokat, nagy 
veszteség érhet. Így van ez a jó Istennél is és a kegyelemmel is, amely szintén 
lehetőség. Ő szelíden, a Lélek sugallataival és a harangok szavával hív minket. 
Meghallod-e, kedves Olvasó, vagy közömbösen most is továbblapozol?  
 

ÚJÉV: KISKARÁCSONY-EGYMÁS ÜNNEPE 
 

 Karácsony oktávájának, nyolcadának zárónapját, az újévet, népünk a 
kiskarácsony elnevezéssel is szokta említeni. Ekkor kellett nevet adni az újszülött 
gyermekeknek, és fiúk esetében a circumcísiót, vagyis a körülmetélést elvégezni, 
nevet is adva a gyermeknek. A betlehemi kisded esetében a Jézus nevet adták neki, 
mert így nevezte őt az angyal, amikor születését hírül adta édesanyjának, Máriának. 
Az isteni szeretet ünnepe meg kellene érintsen minden embert. 
 A legtöbb atrocitás minden bizonnyal a keresztényeket éri. Így van ez a 
keresztény szimbólumokkal is. Furcsa módon mindig ezek válnak a gúnyolódás 
céltábláivá, no nagyritkán a muszlimokéi, de milyen érdekes, a zsidó jelképeket 
sosem éri csúfolódás.  
 Sajnos dekatolizált, sőt dekrisztianizált világunkban családtagjaink részéről is 
jönnek ilyesfajta sértések még a szeretet ünnepén is. Mindig, minden 
megbocsátható, mert egyedül Istené az ítélet. Viszont nem az a szeretet, ha minden 
fölött szemet hunyunk. A hamis irgalmasság enged teret a bűn terjedésének. Isten 
az irgalmasságot csak azoknak adhatja meg, akik bűnbánatban megtisztultak, és 
szakítottak is a bűn minden fajtájával. Ez nem „klerikalizmus” vagy „túlszabályozott 
erkölcstan”, ahogy az elterjedt az utóbbi közel négy év alatt, hanem az Úr Jézus 
megváltoztathatatlan tanítása, vagyis Szentírás. Ha éppen a tanítóhivatal nem ad ez 
alapján korrekt felvilágosítást, akkor magunknak kell megtalálnunk azt a Szentírás 
alapján álló katolikus erkölcstanban. Jó tehát, ha irgalmasak vagyunk az anyagilag 
vagy érzelmileg rászorulókkal karácsonykor, és az utcán nem kötünk bele a 
télapósapkás emberekbe, de az asztalunkhoz így akkor sem engedhetjük leülni 
őket, ha családtagok, mert a karácsony Jézus születésének ünnepe, amiről ne vonja 
el senki és semmi a figyelmünket. Ez vonatkozik a vadházasságban (konkubinátus) 
élőkre is. Manapság tömegével látunk rossz példákat, amikor eljátsszuk az együtt 
érző befogadót, a befogadottak meg hála helyett azt akarják, hogy mi 
alkalmazkodjunk az ő szokásaikhoz, sőt követelik is, hogy fogadjuk el azokat és 
mondjunk le a karácsonyról. Sajnos, számos európai országban már megtörtént ez. 
A szeretet azonban soha nem jelenthet önfeladást, sokkal inkább a hit átadását. 



 
 

Nem erőltetjük a másikra, de mindenképpen megvalljuk előtte. Megmutatjuk, hogy 
mi a hitben találtuk meg az igazságot. Elég, ha a kívülállók látnak minket, 
kölcsönösen nem sérthetjük meg egymást. Az ünnep azé, aki otthon van, a 
vendéggel pedig a saját ünneplésünket osztjuk meg. Aki erről tapintatból önként 
lemond, az önző, mert önmagát félti. Az emberek állítólagos szeretete, nevezhetjük 
irgalmasságnak, tapintatnak együttérzésnek vagy bárminek, nem vonhat el minket 
Isten viszont-szeretésétől. Ebben sokan hibáznak, de nekünk ezen az ünnepen 
Jézus ölelését kell elfogadnunk, nekünk ő az elsődleges. 

 
JÉZUS NEVÉNEK ÜNNEPE  

 
 Jézus nevének tisztelete a XV. századra nyúlik vissza, és különösen 
Kapisztrán Szent János és Sziénai Szent Bernardin kezdeményezéséhez fűződik. 
1721 után a liturgikus naptárban különböző napokon szerepelt. A római liturgikus 
naptár –bár az 1969-es újraszerkesztés óta Jézus Neve a naptárban nem önálló 
ünnep- „Urunk nevenapja”-ként január 1-ét említi. A Magyar Naptárral bővített 
Általános Római Naptár (2005) szerint Jézus Szent Neve a katolikus tradíciókhoz 
visszatérő és azokat hűségesen ápoló XVI. Benedek pápa jóvoltából január 3-ára 
tétetett. 
 

HUMOR 
 

 Nyelvtanár kérdezi Mórickát: -Milyen időben vannak ezek az igék: én fázom, 
te fázol, ő fázik? –Móricka feleli: -Hideg időben. 
 Székely a vasútállomáson: -Kérek egy jegyet. –Hová? –Hát ide a kezembe! 
 

A PARANCSOLT FŐÜNNEPEK MISERENDJE 2017-BEN 
 

2017. január 1., vasárnap: újév: 8, 10 és 18 h 
Január 6., péntek (munkanap): vízkereszt: 7, 10 és 18 h 

Augusztus 15., kedd (munkanap): Nagyboldogasszony: 7 és 19 h  
November 1., szerda: mindenszentek: 8, 10 és 18 h 

December 25., hétfő: karácsony: 0, 8 és 10 h 
Karácsony, húsvét és pünkösd másnapján: 8 és 10 h 

A húsvéti vigília, föltámadási szertartás április 15-én nagyszombat este 20 h 
 

JANUÁRI HIRDETÉS-ELŐZETES 
 

Január 8-án vasárnaptól (egészen április 30-ig) újra van de. 9-es diákmise. 
Január 10-én kedden, 17-én kedden és 19-én csütörtökön nem lesz szentmise! 
Január 13-án pénteken reggel ½ 8-kor fatimai ájtatosság. 
Január 15-22-ig ökumenikus imahét a keresztények egységéért, melynek 
Január 15., vasárnap du. 16 órakor templomunkban lesz a nyitó istentisztelete 
Január 16-21-ig ökumenikus igeliturgiák az egyes rákoscsabai keresztény 
felekezetek templomaiban esténként 18 órakor. A részleteket később hirdetjük. 



 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK ÚJÉVI HIRDETÉSEI 
 

1./ 2017. JANUÁR 1., ÚJÉV: Szűz Mária istenanyasága -idén vasárnapra eső- 
parancsolt főünnepe és a béke világnapja. Jézus Szent Nevében kezdjük az új 
esztendőt. Reggel 8, de. 10 és este 18 órakor mutatjuk be a szentáldozatot. Ma 
de. még elmarad a 9-es diákmise; helyette Jézus Neve-litániát imádkozunk, melyet 
Jézus névünnepén, kedden este ½ 7-kor is elmondunk a téli kápolnában. 
 
2./ Vízkereszt, epifánia, Urunk megjelenése és a háromkirályok január 6-án, első 
pénteki munkanapra eső kötelező főünnepét próbáljuk meg katolikus módon 
megülni a csütörtök este 18, vagy a péntek reggel 7, de. 10 és este 18 órakor 
kezdődő szentmisék egyikén.  A vízszentelés szertarását de. 10 órakor végezzük. 
 
3./ Az újév köznapjaira is írassatok sok szép, Istennek tetsző miseszándékokat az 
irodában (fogadóórák: hétfő-szerda-péntek de. 10 és déli 12 óra között); ugyanott 
lehet vásárolni kegytárgyakat, bibliákat, imakönyveket és befizetni az egyházadót. 
 
4./ A katolikus iskolákba jelentkezők péntekig kérjék meg plébánosi ajánlásukat. 
 
5./ A januári nagygyűjtést a vízkereszti hétvégén tartjuk, számítva bőkezű 
adományaitokra az ilyenkor magasabb számlák befizetéséhez. (Offerát most hozni!) 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h G Élő Kiss Zita Krisztina (17. születésnap)                                       K                                                   
2017. JANUÁR 1., ÚJÉV: Szűz Mária istenanyasága és a béke világnapja 
8 h    G                Élő Katalin (születésnapi hálaadás)     É                                                      
9 h    G                            Jézus Neve-litánia       É 
10 h  Zs              +Hajnal László férj és édesapa                                                      É 
18 h  G                A Kőhegyi- és az Újvári-család élő és +tagjai                               K                                                   

Kedd 18 h           +id. Benke Kálmán édesapa; É;        18.30 h Jézus Neve-litánia É                                                          
Szerda 7 h          Ad int. ord.                                                                                    CS               
Csütörtök 18 h                                                                                                         É 
PÉNTEK: VÍZKERESZT, epifánia, háromkirályok; 2017. január 6. 
7 h    G                 +Tóth István és Luca testvérek                                                    É              
10 h  G                 +Csőke János (9.) és neje Ágnes (20. évf.) szülők                      É 
18 h  G                 Pro populo: a nép, élő híveink és adakozó jótevőink                   É 
Szombat 18 h Zs +G. Molnár István (20. évf.)                                                         É                                                              
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP: Urunk megkeresztelkedése; január 8.  
8 h   M                 +szülők és nagyszülők                                                                   É                                    
9 h   HS svd        Élő Katalin                                                                                      É                                                                          
10 h Zs                A Borbás-család élő és +tagjai                                                      É                    
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