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KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN 
 

EZT LÁTJÁK A KARÁCSONYI ANGYALKÁK 
 

Karácsonykor angyalok szállnak át a városok fölött, belesnek a kéményeken 
és az ablakokon. Hópelyheken és gomolygó felhőkön utaznak. Hajuk aranyszínű, 
arcuk piros, a ruhájuk hófehér. Sok-sok angyalka röpül ilyenkor. Már kora délután 
indulnak távoli, mesés lakóhelyükről, hogy karácsony titkokkal teli, varázslatos 
éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak olyan angyalkák, akik az 
ajándékokat hozzák a gyermekeknek, mások egyszerűen csak vidámságot és 
szeretetet hoznak az embereknek. Miközben ők fönt röpködnek az égben, az 
emberek vacsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a díszes fenyőfát. 

Sok család van, ahol nem telik pulykasültre és kalácsra. Az angyalkák 
beröppennek ezekhez a családokhoz is, és szeretettel erősítik meg az emberi 
szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony szent estéjén a nyugalmat és a békességet. 
Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát és csillagszórót gyújt, és szomorúan 
gondol szeretteire, akik nagyon messze kerültek tőle vagy talán már meghaltak. A 
karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és legalább egy pillanatra örömet és 
mosolyt varázsolnak a magányos, gyakran idős emberek arcára. 

Ha karácsony szent estéjén megzörren az ablakotok vagy befütyül a szél a 
kéményeteken, gondoljatok a karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak-
kelnek közöttetek. Legyetek ti magatok is olyanok, mint ők, az angyalok: vigyetek 
derűt, örömöt és mosolyt szeretteiteknek, szüleiteknek, nagyszüleiteknek, család-
tagjaitoknak. 

A szeretethez és a békességhez néha nagyon kevés kell. Gondoljatok erre, ha 
kavarognak a karácsonyi hópihék, vagy éppen az eső permetez, de akkor se 
feledjétek ezt, ha napsütéses, forró nyár lesz! 

 
MIT OLVASSUNK KARÁCSONYKOR A KARÁCSONYRÓL? 

 
Hans Christian Andersen, a 215 éve született híres dán mesemondó és -író 

megható történeteit a világhálón is megtaláljátok. A kis gyufaárus lány megható 
története egy szegény lánykáról szól, aki szenteste rettentő hideg éjszakáján gyufát 
árul a hazasiető embereknek. A lányka fázik, lázálmok gyötrik, egyedül képzelődik a 
meghitt családi ünnepekről, miközben fényt és meleget visz mindenkinek. Mélyen 
hiszi, hogy pár gyufaszál fölmelengeti a fagyos emberszíveket. 

A fenyőfa címszereplője csillogó jövőről álmodik, de rá kell jönnie, hogy a 
dolgok nem az elképzelései szerint alakulnak, mert a karácsony a fenyőfáknak nem 
dicsőséget, hanem végzetet hoz. Andersen e történettel arra tanít, hogy ne akarjunk 
mindig mást, mint ami van, mert előfordul, hogy nagyot koppanunk. 

Fekete István: Karácsony éjjel. Az író mindig nagy jelentőséget tulajdonított 
a katolikus ünnepeknek. A húsvétok és a mindenszentek önvizsgálatra és szeretetre 
emlékeztették, a karácsonyokat pedig közösségi élményként élte meg. A készület 
már december elején kezdődött: adventi gyertyafény, disznópörzsölés lángjai már a 
karácsony közeledtét jelzik, és vele a hóhullás a nyugalmat és a szeretetet.  



 

 

A kis Jézus megszületett, örvendjünk; elküldötte ő Szent Fiát Istenünk. 
Betlehemben fekszik rongyos jászolban, azért van oly fényesség a városban! 

 
Szívből kívánjuk kedves Híveinknek, távol élő szeretteiknek és Rákoscsaba 
minden lakójának a karácsonyi kis Jézus áldását az ünnepekre és életükre! 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK KARÁCSONYI HIRDETÉSEI DEC. 25-26-27-ÉN 

 
1./ December 24-én, csütörtökön, szenteste –a zsúfoltság elkerülése és az 
idősebb hívek védelme érdekében a szokásoktól eltérően- 18 órakor megtartjuk a 
karácsonyi vigíliamisét, majd pontban 24 órakor az ünnepélyes éjféli nagy-
misét. A szabályokat betartva maszkot kell viselni, és -a távolságtartás végett- egy 
bizonyos telítettség esetén bezárjuk a templomot. Kérjük ezek szíves 
megértését és tudomásulvételét! 
 
2./ A karácsonyi hosszú hétvége napjain, pénteken, karácsony parancsolt első 
főünnepnapján, szombaton, karácsony tanácsolt másnapján, Szent István ünnepén 
és Szent Család vasárnapján, Szent János apostol ünnepén vasárnapi miserend: 
reggel 8 és de. 10 órakor mondunk szentmisét, szombaton este 18 órakor is. 
 
3./ A karácsonyi szentidőben korálisak lesznek de. a 10 órai nagymisék: a 
szólista, a kórus vagy a szkóla énekel magyarhon és a külföld legszebb karácsonyi 
miséiből és dalaiból. 
 
4./ Szent Család vasárnapja egyben Szent János apostol ünnepe is. De. 10 órakor 
hagyományosan megáldjuk és megszenteljük az oltár elé helyezett boraitokat.  
 
5./ A karácsony oktávájába eső napok mindegyike ünnep rangú: többen jöjjetek 
a szentmisékre! Hétfő aprószentek (szentmise déli 12 órakor), kedd Becket Szent 
Tamás vértanúpüspök, szerda Szent Dávid király, csütörtök, a polgári óév utolsó 
napja pedig Szent I. Szilveszter pápa ünnepe este 18 órakor hálaadó Te Deummal. 
 
6./ A 2021. új esztendő első hosszú hétvégéjét január 1-jén, első pénteken újév, 
Szűz Mária Isten Anyja parancsolt főünnepe nyitja vasárnapi miserenddel (8, 10), 
amely kiegészül este 18 órakor egy harmadikkal.  
 
7./ Az irodában kegytárgyak, bibliák, ima- és énekeskönyvek is kaphatók. 
 
8./ Kérjük a területünkön élő megkeresztelteket az egyházadó befizetésére, amely a 
havi jövedelem 1 %-a 12-szer véve azt egy évre. Hálás köszönet mondunk minden 
adakozónak, akik a tavaszi karantén idején is szívükön viselve templomunk sorsát, 
támogatták adományaikkal annak működtetését. Más bevételünk nincs, de annál 
több kiadás viszont van. A jó Isten bőséges áldása tegye boldoggá mindegyikőtök 
életét a karácsonyi ünnepeken túl az új évben is!                                  
 



 

 

 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Csütörtök 18 h G karácsonyi vigíliamise                                                              É 
24 h G éjféli nagymise +Balázs Ferenc és neje, Irma szülők                                 K 
PÉNTEK: NAGYKARÁCSONY: Jézus születése, parancsolt főünnep;   dec.  25. 
8 h    G        +Merva Magdolna (68. születésnap)                                                     É 
9 h    G                                         Karácsonyi litánia                                               É 
10 h  G ünnepélyes nagymise élő 3 fiú, 2 meny, 4 unoka erős hitéért és egészs. K 
SZOMBAT: Karácsony tanácsolt másnapja, Szt. István vértanú; december 26. 
8 h    G        +Szabó Ferenc és neje, Borbála szülők                                                É 
10 h  G        A Várkonyi- és a Nemes-család élő és +tagjai                                      K 
18 h  G        Élő János (névnap) és +Tivadar édesapa (születésnap)                      É          
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA: Szent János apostol; december 27. 
8 h    G         +id. Fekete János édesapa és +fia, János báty (10. évf., névnap)      É       
9 h    G                                       Szent Család-litánia     É                       
10 h  G         +Király János édesapa (névnap)                                                          K                    
Hétfő 12 h    +Reitinger Csilla édesanya OB. (napi mise; dec. 22-én temettük)       É 
Kedd 18 h    A Bánhídi-család élő és +tagjai                                                            É                  
Szerda 7 h   +édesapa és +2 nagyapa (névnap)                                                      É                        
Csütörtök 18 h Hálaadás                                                                                          É               
PÉNTEK: ÚJÉV: Szűz Mária istenanyasága parancsolt főünnep, 2021. január 1. 
8 h   G         Élő Katalin hálaadása 81. születésnapon                                              É 
9 h   G                                    Jézus Neve-litánia                                 É 
10 h G         A Seres- és a Tóth-család élő és +tagjai                                               K                                    
18 h G         +Hajnal László édesapa                                                                         É 
Szombat 18 h +Vincze Mihály Gábor férj és édesapa OB. (dec. 4-én temettük)      É                                                                                                          
KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP: Jézus Szent Neve; január 3.  
8 h   G       Hálaadás a kapott kegyelmekért                                                             É                     
9 h   G                                         Jézus Neve-litánia                                               É           
10 h G       Pro populo: élő és adakozó hívek; +Tóth József OB. (dec. 11-i tem.)    K                                                     

                                                                                                      


