
Hirdetések: 

1. Hétfőn délután 3-kor bibliakört lesz. 

2. A mai nap kezdődik az ökumenikus imanyolcad, ami jövő vasárnap 

zárul. A Krisztus-hívők egységéért szervezett hét anyagát és istentiszteleti 

rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Ebben a napkeleti 

bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg az igehallgatók előtt. 

Az imahét mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy 

imádjuk őt.” (Mt 2,2) Az ökumenikus összejövetelek hétfőn este 6-kor 

kezdődnek a Katolikus Iskola ebédlőjében. A járványhelyzetre való 

tekintettel idén elmarad az agapé. A részletes program megtalálható a 

faliújságon és a Tanítványban. 

3. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Antal apátra, pénteken Szent 

Ágnes vértanúra, szombaton pedig Boldog Batthány-Strattmann László 

hitvallóra emlékezünk. Kedden Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe lesz. 

Jövő vasárnap tartjuk az Isten Igéjének vasárnapját. 

4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, 

jegyeskurzus indul február 3-án, szerdán este háromnegyed 8-kor a 

plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néhány vicc az ökumenikus imahétre (2. rész): Négy szerzetes ül egy 

szobában, egy bencés, egy domonkos, egy ferences és egy jezsuita, mindegyik 

kezében a breviáriuma, mondják az esti zsolozsmát. Egyszer csak kialszik a 

lámpa. Mi történik? A bencés folytatja tovább, ő fejből is tudja az imát. A 

domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról. A ferences 

fohászkodni kezd Istenhez, hogy legyen ismét világos, és egyszer csak 

világosság lesz. A jezsuita közben ugyanis kicserélte a biztosítékot. *** Egy 

református és egy evangélikus lelkész beszélget. Az evangélikus így 

panaszkodik: - Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása és sehogy 

sem tudom elűzni őket. Nem tudsz valami jó módszert? - Konfirmáld meg 

őket, akkor egyiket sem látod többet! 
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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az 

Úr csodás tetteit.  

 A hagyomány Jézus három megjelenésére emlékezik. Az elsőt 

Vízkeresztkor ünnepeljük, és megemlékezünk arról, hogy Jézusban Isten 

megjelent a világban. A másodikat Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, 

amikor arra emlékezünk, hogy a teljes Szentháromság kinyilatkoztatta magát 

az emberiség előtt. A harmadik megjelenést pedig a kánai menyegző 

története meséli el, ahol Jézus első csodájával „kinyilvánította dicsőségét, s 

tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ez utóbbiról szól a mai evangélium. A 

napkeleti bölcsek és a kánai menyegző története nemcsak Vízkereszt 

ünnepén keresztül kapcsolódik hagyományosan egymáshoz, hanem idén a 

mai nappal induló ökumenikus imanyolcad révén is, aminek témája a 

bölcsek látogatása Betlehemben. A keresztények egysége korunk egyre 

erőteljesebb törekvése, ami mélységes összhangban áll Jézus szívének 

vágyával, aki azért imádkozott az Utolsó Vacsorán, hogy a követői 

„legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,20). Kérjük az Urat, hogy nyilvánítsa 

ki dicsőségét a Krisztus-hívők egységében! 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (1. rész) 

 Idén ezt a mondatot választották a közel-keleti keresztények az 

egység imahetének mottójául. Jó lehetőség ez arra, hogy együtt induljunk 
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tovább, kölcsönösen befogadva egymást, és mindenekelőtt Isten tervét, hogy 

az ő szeretetéről tegyünk tanúságot a földön minden ember és minden nép 

előtt. A közel-keleti keresztények így írnak az imahétre készült 

dokumentumban: „A Júdea egén feltűnt csillag a remény régen várt jele, 

amely a bölcseket – és valójában a föld minden népét – oda vezérli, ahol az 

igaz Király és Megváltó megnyilatkozik. Ajándék ez a csillag, Isten szerető 

jelenlétének jele az egész emberiség számára. […] A keletről elindult bölcsek 

– mágusok, csillagászok, tudósok, akik tanúságtevői a népek Istentől 

született egységének – az újszülött királyt keresték, míg a célnál 

megpillanthatták és megismerhették a világ Megváltóját újszülöttként. A kis 

betlehemi barlangban gyűlnek össze, hogy tiszteletüket tegyék, és átnyújtsák 

ajándékaikat. A különböző kultúrájú, fajtájú és nyelvű keresztények közös 

vonása, hogy Krisztust keresik, és mindannyian arra vágynak, hogy 

imádhassák. Ezért a keresztények küldetése az, hogy mint ama csillag, jellé 

legyenek, amely az Istenre sóvárgó emberiséget vezérli, mindannyiukat 

Krisztushoz vezeti, és Isten eszközévé teszi, amelynek segítségével Isten 

minden nemzet egységét megvalósítja.” A bölcsek csillaga mindenkinek 

ragyog, mindenekelőtt azok számára gyullad ki, akik hagyják, hogy a 

szeretet bevilágítson lelkiismeretük mélyére. Mindannyian tágra nyithatjuk a 

szemünket, hogy felismerjük, és követésére indulhatunk a cél felé, hogy 

igazán találkozzunk Istennel és a testvéreinkkel a mindennapjainkban, és 

mindenkivel megosszuk kincseinket. (Letizia Magri) 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (3. rész) 

Számomra mindig egy különleges kegyelem a hajnali rorátékon való 

részvétel. Sötétben indulunk el és ez a sötétség jellemző a világi életre is, 

amikor rohanunk, nem figyelünk oda embertársainkra, amikor az önzés 

uralkodik felettünk, amikor az indulatainkat nem tudjuk kezelni. Ki kell 

lépnünk az én-központú világból. Észre kell vennünk a fényt, az Isteni 

szeretet fényét, ami arra hív minket, hogy cselekedjünk. Ezt a fényt jelzi 

számunkra az adventi gyertyák egyre növekvő fénye. Tetteinkben kell, hogy 

megmutatkozzon az, hogy Isten gyermekei vagyunk, aki annyira szeretett 

minket, hogy Fiát küldte el, azért, hogy újra magához vezessen minket. Jézus 

mutatja meg számunkra a helyes utat. Csak Ő az, aki kiszakíthat minket 

ebből a világból és elvezethet az örök életbe.  

Minden évben arra törekszem, hogy minél mélyebben tudjam átélni 

ezt az időszakot. Tudatosan akartam felépíteni a napjaimat. Segítség volt 

számomra az Országúti Ferencesek Adventi készülete is, amely minden 

napra 3 ponton adott lehetőséget a felkészülésre: Olvasd! Elmélkedj! 

Cselekedj! A reggeli zsolozsma, az adventi készület, és a roráték adventben 

való folytonossága mélyen megérintett. Hálával töltött el, hogy reggelente a 

szentmiséről érkezhettem a munkahelyemre, a gyermekek közé. Törekedtem 

arra, hogy ez a napi cselekedeteimben is megmutatkozzon. Sajnos be kell, 

hogy lássam, ez sokszor nem volt könnyű. A napi terhek könnyen 

kibillentenek ebből a harmóniából, de mégis erőt adott, egy-egy hosszú nap 

végén a lelkiismeret vizsgálat, a zsolozsma és annak lehetősége, hogy holnap 

egy új nap kezdődik. Újra elindulhatok, és újra kezdhetem. Igyekeztem 

minden szentmiséről egy-egy gondolatot magammal vinni és tettekre váltani. 

Ami minden szentmisén megszólított, az Jézus mondata: „az én békémet 

adom nektek” és az a kérés, hogy: „add meg teljes egységét”. Jézus ígérete, a 

„béke”; ha elfogadjuk, ha elég nyitottak vagyunk befogadni ezt a békét, 

akkor öröm tölt el bennünket, és ez az öröm harmóniát teremt bennünk. 

Akkor a kérésünk - amivel az egységre vágyunk, a szeretetben való egységre 

– az teljesül. Rajtunk múlik. Nem vagyunk tökéletesek, ezt el kell 

fogadnunk, de törekednünk kell a tökéletességre. 

Hálás vagyok, hogy a legkisebb gyermekünk, Benedek is társ volt a 

készületekben. Szívesen jött, mert azt mondta, hogy szeret a barátaival és a 

papokkal lenni. Öröm számára a ministráns szolgálat. Szeretettel osztották 

fel egymás között a szolgálatot. A versenyszellem is hajtotta, ezt bevallotta. 

Nem tagadta azt sem, hogy volt, amikor fáradt volt, de nagy örömmel vett 

részt a templom díszítésében is. Rengeteget segített. Ő ajándékként a 

betlehemi Kisdedhez ezeket vitte. A nagyobb Gyermekeinket a szívünkben 

vittük magunkkal reggelente, hiszen nekik nem volt lehetőségük szentmisére 

jönni. A férjem, amikor nem dolgozott, csatlakozott hozzánk. Öröm volt 

együtt imádkozni a távollévőkért. Mindenkit magamhoz ölelhettem és 

éreztem a viszont ölelést is. Ez hálával tölt el.  

Szeretném ezt a békét és harmóniát továbbvinni és továbbadni, az 

ünnepek elmúltával is. Ezt a szeretetegységet élni minden nap Jézussal 

közöttünk. (Huszárné Millye Betti) 


