Verkündigung – Hirdetések – Anunţuri
Taufen – Keresztelések – Botezuri 2016
Fiú
Lány
35
32

Összesen
67

PAROHIA ROMANO-CA TOLICĂ
E L I SA B E T I N

Felnőtt
7

Traungen – Esketések – Căsătorii 2016
Összesen
50

Róm. Kat.
5

Vegyes vallású
45

Begräbnisse – Temetések – Înmormântări 2016
Összesen
77

Nő
51

Férfi
26

Ellátva
18

Nemm ellátva
59

Erstkommunion – Elsőáldozók - Prima sf. Împărtăşanie 2016
Összesen
12

Deutsch
///

Magyar
////

Români
///

Felnőtt
///

Firmung – Bérmálkozók – Miruiţi 2016
Összesen
13

Deutsch
///

Magyar
///

Români
///

Donnerstag-Csütörtök-Joi

Januar – Január – Ianuarie 1
2017
www.parohiaelisabetin.ro

Felnőtt
///

05.01.2017

17.30 – Anbetung um geistliche Berufe – Szentségimádás a lelki
hivatásokért – Adorație Euharistică pentru vocații spirituale
18.00 – Sf.liturghie/Gottesdienst/Sztmise

Freitag – Péntek – Vineri

06.01.2017

ERSCHEINUNG DES HERRN – VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE EPIFANIA DOMNULUI

08.30 – Gottesdienst 10.00 – Szentmise 11.30 – Sfânta Liturghie 13.00
– Sfânta Liturghie – Giroc
Samstag – Szombat – Sâmbătă,
07.01.2017
18.00 – Kein Gottesdienst / Nu este sf.liturghie / Nincs Szentmise

Hausweihe – beginnt am 6 Januar 2017, um
Házszentelés – 2017 január 6-án kezdődik.
Sfinţirea caselor

14.00

– începe în data de 6 ianuarie 2017, orele 14.00 conform
planificării afişatr la intrarea în biserică.

Gottesmutter Maria
Szűz Mária Isten Anya
Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu

Szűz Mária Isten anyja
A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk Szentségesnek mond – a legnagyobb a
szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült
Igének.
Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges
kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a forrásból megkapott
minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel
teljes''. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor
elérkezett az idők teljessége, anya lett a szűz, és fia született: Jézus, a mi
Megváltónk.
Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten anyjáról:
1. Mária Isten Anyja, (Mária Theotokosz, Mater Dei). A dogmát az efezusi zsinat
fogalmazta meg 431-ben. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e
misztériumban gyökerezik. Ünnepe január 1.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már
az apostoli hitvallás mondja: ,,Születék szűz Máriától''.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát
1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe
december 8.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott
volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe
Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója.
(katolikus népének, Lészped, Moldva)
URUNK MEGJELENÉSE, Vízkereszt
Urunk megjelenésének ünnepe január 6-án (jelenés, teofánia).
A karácsonyi ünnepkör záró- és a farsang kezdőnapja.
A magyar vízkereszt név az e napon végzett vízszentelésből ered.
Alexandriai Kelemen szerint először a gnosztikus és eretnek Bazilidesz követői
emlékeztek meg január 6-án Jézus keresztségéről, mert azt vallották, hogy az
ember Jézus a Keresztelő Jánosnál való keresztségekor vált Isten Fiává.
E napot az egyiptomiak is a Nap és a Nílus vize ünnepeként ismerték.

A keresztények körében 312–325-ben kezdett terjedni, mint Krisztus
születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok
(napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Keleten később az ünnep elsődleges
témája Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés); Nyugaton a
Háromkirályok látogatása (Szent Ágoston és Nagy Szent Leó pápa vízkereszti
beszédeiben csak erről van szó). A gallikán liturgiában az ünnep tárgya a
kenyérszaporítás is (vö. Mt 14,13–21; 15,32–39; Mk 6,31–44; 8,1–10; Lk 9,10–
17; Jn 6,1–15).
A II. vatikáni zsinat után január 6.-a a Háromkirályok látogatásának ünnepe
vízszenteléssel. Vízkereszttel kezdődik a házszentelés időszaka.
A keleti művészetben az ünnep képe Jézus keresztsége.
A magyar népi kalendáriumban a karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang
kezdete; a víz, só, kréta és ház szentelésének, régebben a mozgó ünnepek
meghirdetésének napja. Sok helyen ezen a napon még egyszer meggyújtják a
karácsonyfa gyertyáit, szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik.
Betlehemi alázat
,,Három mágus Jézushoz jön'' -- nincs jelentés nélkül íme:
Új csillagnak fénye hívja: nem ahhoz, ki ül székébe'
és parancsol démonoknak. Nem, Hozzá, ki holtat támaszt,
ki némának torkát nyitja, vaknak fényt ad, sántát jártat.
Nem látják, ki istenerôt: csodát mutat ámulónak...
Egy szólni sem tudó Kisded az, akinek ôk hódolnak!
Hallgat Ô! És rászorul Ô az anyai gondozásra.
Semmi jele hatalomnak! Csak alázat nagy csodája!
Fülnek hirdet néma Igét, bűvöl szemet, hívôk szivét...
Még emberszót sem szól ajka, s földet látás már oktatja.
Mert a mi szent Üdvözítônk minden dicsô gyôzedelme,
poklot sujtó, föld-hódító, lelket-vonzó nagy szerelme
ily alázattal kezdôdött, ily alázat végezte azt.
Földön rendelt napjait ím megnyitotta már üldözés;
s üldözés, mi befejezte; ,,kifosztottságba-öltözés''...
Megvolt már a Kisdedben is a szenvedés szent türelme,
majdan-szenvedôben ott a kisgyermeki szelíd lélek...
Mert a magas Úristennek Egyszülöttje: Szent Fia
fönségét elhagyni vágyott, tetszett földre szállnia!
Emberként, hogy megszülessék;
s emberektôl megölessék...
(Nagy Sz Leó: 37. beszéd)

