
Hirdetések: 

1. A mai nap zárul az ökumenikus imanyolcad. A felekezetközi 

összejövetelek igyekeztek rávilágítani arra, hogy az egyházaink közti egység 

magának Jézusnak a vágya: elsősorban Ő akarja, hogy egyek legyünk! 

Fontos lenne az imahét után is imádságban hordozni a keresztények 

egységének szándékát, és üdvös lenne törekedni arra, hogy egyre inkább az 

egység előmozdítói legyünk saját egyházunkon belül! 

Ma van az Isten Igéjének vasárnapja. Az ünnepet Ferenc pápa rendelte el 

2019-ben. Az új ünnep szándékosan került az évközi idő kezdetére: az 

ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a 

kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni 

a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt. 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián. 

3. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szalézi Szent Ferenc püspökre 

emlékezünk. Szerdán Szent Pál megtérésének (Pál fordulása) ünnepe, 

csütörtökön Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, szombaton Aquinói 

Szent Tamás egyháztanító emléknapja lesz. 

4. Jegyeskurzust hirdetünk azok számára, akik az idei évben szeretnének 

szentségi házasságot kötni. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este 

háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre 

ismerőseinket! 

5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai 

hivatalban név, cím és telefonszám megadásával! 

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

A kopasz skót bemegy a gyógynövényboltba: - Állítólag az önöknél kapható 

hajnövesztő csodákat művel... Én is kipróbálnám. - Rendben - feleli az eladó. 

- Kicsi vagy nagy üveggel kér? - Kis üveggel kérek, - feleli skót - nem 

szeretnék túl gyakran fodrászhoz járni. 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 

9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 

17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00.  
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ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP – ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 

„A nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott.” (Mt 4,16) Ez 

a nép mi vagyunk, akik nagy világosságot láttunk karácsonykor, amikor 

Jézus, a világ világossága megszületett. Jézus fénye bevilágítja-e az 

életünket? Szavai adnak-e új reményt, vígaszt, erőt, távlatot számunkra? 

Felébredt-e a szívünkben a vágy, hogy buzgóbban kövessük? „Ahhoz, hogy 

megtaláljuk Krisztus üzenetének az újdonságát és ráleljünk a benne rejlő 

vigasztalásra – írja Raniero Cantalamessa – »szűz« hallást kellene kialakítani 

magunknak, mint amilyenek az evangélium első hallgatói voltak. Ők a 

»gyötrelmek korában« éltek. A pogány ember kétségbeesetten keresett kiutat 

az Istentől való távolság érzéséből, amibe folyton beleütközött egy olyan 

világban, amit börtönnek érzett. Ha képet akarunk alkotni róla, gondoljunk 

egy halálra ítéltre, aki évek óta él nyomasztó bizonytalanságban, aki minden 

lépés hallatára megriad a félelemtől. S vajon mit érezhet a szívében, amikor 

hirtelen megjelenik nála egy jó barát, és egy papírt lobogtatva azt kiáltja 

neki: »Kegyelem, kegyelem! Kegyelmet kaptál!« Hirtelen új érzés születik 

benne; az egész világ megváltozik a szemében, s úgy érzi, újjászületett.” 

Hasonló hatást válthatott ki az örömhír, amit Jézus meghirdetett. Kétezer év 

alatt sok minden megváltozott, de az emberi lélekben kavargó életérzések 

alig. Ma is kétségbeesetten keressük a megváltást, szomjazzuk azt a jó hírt, 

amit Jézus hozott el a világba. Nyissuk meg rá a szívünket! 
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Az Isten Igéjének vasárnapjára 

Isten igéje, szava eltér az emberekétől. Mi időnként például 

megváltoztatjuk a véleményünket. Az Úr igéje mindig igaz marad. De ennél 

többről is szó van! Isten igéje mindig aktuális, vagyis az itt és mostban is 

beteljesül. A Szentírás, amely a hitünk egyik oszlopa, nem a holt betű, vagy 

egy régi tanulságokat összefoglaló kötet, hanem az Isten szeretetének, ma is 

megvalósuló kijelentése. Vagyis, az én életemben is jelenvalóvá válik. 

Minden körülmények között értelmet adó tanítása van, sőt, közvetíti felém 

mindig a sugalmazójának üzenetét és jelenlétét. Amikor arról olvasok, hogy 

„úgy szerette Isten a világot”, akkor tudhatom, hogy ez most is így van; ma 

is szünet nélkül adja a Fiát, Akinek áldozata ma is jelen van és hat az 

életemre. Persze, vannak benne múltbeli történetek is leírva, így Dávid ma 

nem győzi le Góliátot, mégis az én életemben is igaz, hogy, ha Istennel 

megyek bele a mindennapjaim harcaiba, akkor le tudjuk együtt győzni az 

erősebbnek tűnő ellenfelet is. 

Ferenc pápa szándéka az volt, hogy az Isteni Ige vasárnapját az 

ökumenikus imahéthez kösse. Ezzel a közösségünk alapjára kívánta felhívni 

a figyelmünket, amely az egységhez vezető út kiindulása lehet nem csak a 

zsidóság, de az ortodox és protestáns keresztények felé is. A Szentírás az 

egyik legfontosabb forrása a hitünknek, olyan mélységeiben is megértve 

mindezt, amit az imént kifejtettem. Vagyis, úgy értve, hogy Isten ma is általa 

tanít, jelen van, beszél velünk. A Biblia egy élő könyv, amelynek üzenete, 

tulajdonképpen ma is íródik, még ha most már nem is bővül a könyv maga. 

Ahogyan Jézus üzenete, élete, küldetése tovább ment az Egyház életében, 

úgy mind a mai napig, a keresztény közösség életén keresztül az Isten üzen a 

világnak. A mi tevékenységünkben kell megjelennie Isten szeretetének és 

szolgálatának a világ felé.  

A héten megéltük annak a szándéknak a mélyen Istenben gyökerező 

valóságát, hogy szeretnénk tenni az egységért a különböző felekezetek 

között. Fájdalmas tudni, hogy mindannyian rendelkezünk olyan testvérekkel, 

akik bár a közösségeinkhez tartoznak, mégsem azonosulnak Jézus vágyával, 

hogy egyek legyünk. Amikor egy válságba került házasságban megszületik a 

szándék, hogy szeretnék rendbe hozni azt, ami köztük megromlott, olykor 

hasznos egy kis fantázia játékot használni. Elképzelni, milyen lesz majd, 

amikor már minden újra rendben lesz köztük. Milyen lesz újból szeretettel 

tekinteni a másikra. Ha innen visszatekintünk a jelen problémánkra, talán 

már nem is lesz annyira nagy horderejű az! Talán nem is értjük már egészen, 

min lehetett annak idején ennyire összeveszni! Ha sikerül ez a kis 

imagináció, akkor megváltozhat bennünk valami; a sértettség, vagy meg nem 

értettség szemüvege helyett, a szeretet szemüvegével nézünk már arra, ami 

közénk furakodott. Ez, pedig segít, hogy másként értelmezzük a köztünk 

feszülő űrt. Valahogy így kell tekintenünk egymásra, nekünk is, akik 

különböző felekezetekhez tartozunk, ha valóban hiszünk abban, hogy 

egyszer majd sikerül elérnünk ezt az egységet.  

Az Isten igéje, melyet a Szentírás beszél el számunkra, csak a szeretet 

által értelmezhető helyesen. Éljünk ezzel az ajándékkal, és keressük nap, nap 

után, hogyan jelenik meg az én életemben itt és most, amit Isten feltárt 

magából! (Molnár Miklós atya) 

Beszámoló az adventi reggeliztetésekről 

Két év kihagyás után az idei adventi időszakban ismét rendezhettünk 

szeretetvendégséget a roráte misék után. Ennek megszervezését, 

lebonyolítását elvállaltam. Előkészítés, kalkuláció, vásárlás… Készítettem 

egy táblázatot 3 hétre előre minden napra, hogy mise előtt és után a segítők 

neveit beírhassam. Hamar megtelt a táblázat a jelentkezőkkel. Ki többet, ki 

kevesebbet tudott vállalni: összesen 21 segítőm volt. Mindenki 

szorgalmasan, jókedvvel, jó szívvel tette a dolgát, ezt nagyon jó volt látni! 

Volt, aki a nagy kedvenc a kacsaháj kisütésében volt nagyon jó, vagy a 

kakaókészítés „nagymestere” volt. Háromnegyed 6-tól fél 7-ig megkentük a 

kenyereket, teát-kávét főztünk, péntekenként kakaó és nutellás kalács volt a 

menü. Aztán átmentünk misére. Nekem az orgona hangja először kicsit 

hiányzott, de a „csendes” mise hangulata, vagy Péter atya különleges 

orgánumán felhangzó adventi énekek igazán széppé és meghitté tették ezeket 

a hajnali miséket. Mise után mentünk vissza a közösségi házba, hogy 

vendégül láthassuk a híveket. Péter atya vagy Tamás atya asztali áldása után 

lehetett elfogyasztani a finom reggelit jó társaságban! Az volt igazán nagy 

öröm, amikor „teltház” volt! Nagy öröm volt az a szolgálat, köszönöm 

minden segítő munkáját, és mindenkinek, akit vendégül láthattunk! (Végh 

Marika) 


