
 IGELAP 
Olvasmány 
Sir 24, 1–4; 12–16 

A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri 
önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldi-
csekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a 
választottak sokasága előtt, s áldják az áldottak között. 

Így beszél hozzájuk: „A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, 
kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: »A sátradat Jákobban üsd fel, örökrészed Izraelben 
legyen, és választottaim között verj gyökeret.« 

Ősidőktől fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha, mindörökre. 
Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a 
szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így 
gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.” 

Szentlecke 
Ef 1, 3–6. 15–18 

Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden ál-
dásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Őbenne választott ki a világ 
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra 
rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká le-
gyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megaján-
dékozott minket. 

Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szent iránt tanúsított 
szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlé-
kezem rólatok. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcses-
ség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben világosságot, 
hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az a fölséges 
örökség, amelyet ő a szenteknek készített. 

Evangélium 
Jn 1, 1–5. 9–14 

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. 
Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt 
az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. 

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. 
A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de 
övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kíván-
ságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 
Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

Angelus Silesius: 

Karácsonyi párversek 
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,  
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.  
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!  
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.  
Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,  
S a porszem képtelen felfogni az eget?  
Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:  
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.  
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,  
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.  
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,  
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. 

Új világosság jelenék 
Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék;  
Isten igéje jelenék, újonnan nékünk adaték.  
Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét,  
Atya Isten nagy jó kedvét, megmutatá ő kegyelmét.  
Kit sok száz esztendeiglen eltitkolt volt Atya Isten  
Mint megmondá jövendölvén Ámos próféta könyvében.  
Ezt a mi hitetlenségünk és nagy telhetetlenségünk,  
Érdemlette tévelygésünk, emberbeli reménységünk.  
Igaz az Isten Igéje, kivel él ember elméje,  
Kinek megmarad ereje és el nem vész ő reménye.  

Forrás: Batthyány-kódex (XVI. sz.) 
 

Az erre az évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali 
időben a plébánián lehet íratni. 
Január 6-án, szerdán lesz Urunk megjelenésének, vízkeresztnek az ünne-
pe. Ezen a napon reggel 7 órakor és este 18 órakor lesznek misék a 
Dómban. A vízszentelés szertartását az esti szentmisében végezzük. 
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Plébániánk lelkipásztorai idén is szívesen mennek vízkereszt idején min-
denkihez megáldani otthonukat. Akik ezt szeretnék, azok a plébánián 
vagy a sekrestyében tudják a látogatás időpontját egyeztetni. 
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