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MMM ooottt ttt óóó::: Visszafordultak Jeruzsálembe. 
Első pillantásra az írás csak arról tudósít, hogy Jézus szülei visszatértek Jeruzsálembe, miután nem 
találták fiúkat a karavánban. Az elbeszélés azonban további érdekes részleteket tartalmaz. Egyfelől 

Mária és József csak egy napig mentek hazafelé, amikor feltűnt a gyermek hiánya. Logikusan egy nap alatt 
tették meg a visszautat is. Lám Lukács mégis arról tudósít. hogy három nap múlva találtak rá a templomban. 
Hol keresték hiába két napig? A szálláshelyen? Hol keresnek kétségbeesett szülők egy elveszett gyermeket? 
Manapság a rendőrséghez fordulnának, de akkoriban ilyen nem is volt. Miért nem keresték rögtön a temp-
lomban? Hol veszett nyoma, hol szakadtak el egymástól? Minden jel arra mutat, hogy nem hagyták a temp-
lomban, és az is valószínűsíthető, hogy nagy bizalommal voltak iránta. Nem féltették, hisz tizenkét évesen 
már a közösség teljes tagú tagjának számított. Az is elgondolkodtató, hogy a gyermek sem hiányolta szüleit. 
Kinél szállt meg az éjszaka? Ki adott neki vacsorát? Vagy étlen-szomjan maradt volna? Minél jobban töp-
rengünk mindezen, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy a szülő s gyermekük viszonya akkoriban nagyon más 
volt, mint ma. És ezen túlmenően Jézus és a szentszülők viszonya még rendhagyóbb volt. De ez csak akkor 
derült ki, amikor Jézus visszakérdezett: Miért kerestetek? És mi miért keressük? S hol? Jó volna mindezt 
megőrizni szívünkben, ahogy Mária tette! És éljük át a történetet, akár a gyerek, akár a szülők szerepében. E 
lelkigyakorlat az önismeret iskolája 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE III    
NAGY SZENT VAZUL  (Cesarea, 330 körül – 379. január 1.) miután a nyilvánosság előtt is hitre tért, szerzetes-
sé lett. 364-ben szentelték pappá. Segédpüspök volt, majd a püspök halála után, 370-ben, Vazul lett az utódja. 
Szerzetesi szabályokat fogalmazott, melynek a szigorú fegyelem, a feltétel nélküli engedelmesség volt a lé-
nyege. Előkelő családból származott, mégis védelmezte a szegényeket. Szigorú aszkéta volt. Szociális intéz-
ményeket alapított: segélyező helyek, szálláshelyek, menedékek és otthonok, valamint különféle kórházak 
találtak helyet bennük. Képzett szónok volt. Szentírást magyarázó homíliái ma is időszerűek. Vazul még öt-
ven éves sem volt, amikor 379-ben meghalt. 

NAZIANZI SZENT GERGELY  (Arianz, 329 körül – 389 vagy 390) az írók és a költők védőszentje. Kiváló szó-
nok volt. Jézus személyében egyszerre látta az isteni és az emberi természetet. Teológiai munkásságának 
csúcsa három isteni személy különbségének bemutatása. A 381. évi zsinat konstantinápolyi püspökké nevezte 
ki Gergelyt. Fölmentését kérte, mivel ténykedése miatt ellenzéke támadt. Nagy gondot fordított az elesettek 
és szerencsétlenek istápolására, támogatta és védelmezte őket. Később visszavonult Arianzba, filozófiával, 
költészettel foglalkozott, levelezést folytatott. Itt született élete költeménye: a Himnusz istenhez. Jeromos sze-
rint 389-ben vagy 390-ben halt meg. 

SZENT GENOVÉVA . A birodalmi Galliában, a Párizs környéki Nanterre-ben született 422 körül. Személyes 
élettörténete ebben és másban a római birodalom szétesését meg a keresztény frank állam születését példáz-
za. Történelmi érdemeiért avatták szentté. Két ízben is megmentette városát: neki tulajdonítják, hogy a 451-
es hun betörés alkalmával Párizs népe megállta a helyét; másodízben pedig a római-frank háborúskodás ide-
jén ő szerzett élelmet a bekerített és éhező városnak. 80 éves korában halt meg. Párizs hegyén, a Mons 
Lutetiuson temették el a frank Chlodvig király és Chlotild királyné által emeltetett Apostolok templomában. 
Sírja zarándokhely lett. A templomot sorozatos átépítések után a forradalom idején lerombolták.  
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December 30. Vasárnap. Szent Család ünnepe. A ½ 10-es szentmisében köszöntjük az idén jubiláló (5-tel 
osztható számú) házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Kérjük az ő jelentkezésüket december 26-
ig a sekrestyében. A szentmise után agapéra várjuk őket a közösségi terembe. 

December 31. hétfő: Szent I. Szilveszter pápa emléknapja. Templomunkban este 6 órakor tartjuk az év végi 
hálaadó szentmisét. 

Január 1. kedd: Szűz Mária, Isten Anyja, fő ünnep. Parancsolt ünnep. A Béke világnapja. Ezen a napon 
nálunk csak ½ 8-kor lesz szentmise. Év eleji szentségimádást tartunk a kápolnában 15-16 óráig. 

Január 2. szerda: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja. 

Január 3. csütörtök: Elsőcsütörtök. Jézus Szent Nevének emléknapja. A város közös Eucharisztia ünnepét a 
Jézus Szíve templomban tartják a 18 órakor kezdődő püspöki szentmisével, majd szentségimádással. 
Templomunkban este nem lesz liturgikus esemény. 

Január 4. péntek: Elsőpéntek. Az esti szentmisét követően vezetett szentségimádást végzünk 19.15 –ig a 
kápolnában. 

Január 5. szombat: Elsőszombat. Az esti szentmise után Rosa Mystica Mária ájtatosság tartanak a kápolná-
ban. 

Január 6. Vasárnap. Urunk megjelenése, Vízkereszt fő ünnepe. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér ti-
tokcsere lesz a kápolnában. 

*  *  *  
Nagy hálával és szeretettel köszönjük a Testvéreknek a tartós élelmiszer gyűjtésre behozott adományokat, 
amelyek felhasználásával 137 élelmiszer csomagot állítottunk össze, s osztottunk ki segítve a karácsonyi ké-
szülődésben sok – sok családnak.  
Szeretnél a misén kívül is találkozni a templomból ismerős arcokkal? Szeretnél közösségben, kötetlenül, mi-
nőségi időt eltölteni? Ha igen, téged is vár a Prohászka Porta, beszélgetésekkel, előadásokkal, kirándulá-
sokkal! Az első alkalom egy vezetett kirándulás lesz a Sóstón, 2019. január 12-én. Találkozás a Maroshegyi 
templom melletti bejáratnál, 10 órakor. A túra időtartama kb. 3 óra. 

Felajánlottak 2 db televíziót valamint egy számítógépet monitorral, billentyűzettel. Érdeklődni a Karitász 
vonalon lehet: 06/30-3823-649 

JJJ EEE LLL EEE SSS   NNN AAA PPPOOO KKK    
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA . A Boldogságos Szüzet a legnagyobbnak tartják a szentek között: ő a „kegye-
lemmel teljes”. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idő, 
anya lett a szűz és fia született, Jézus. Mária születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az 
Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot 
el kell fogadnia Máriáról: 
Mária Isten Anyja. A dogmát az efezusi zsinat fogalmazta meg 431-ben. Ünnepe január 1. Mária szűzen fo-
ganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn 
nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe dec-
ember 8-a. Halála után Mária fölvétetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. Ezt a dogmát 
1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa. 

A BÉKE VILÁGNAPJÁT  VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján 1968 óta. Ez a nap 
arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, min-
den emberrel és mindennel az egész világon. 
 


