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XVII. évfolyam 44. szám

Szent Család vasárnap
„Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad.”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 29. vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Anna
11:30 – Makkosmária
18:00 – +Rokonok
Szent Cecília Kórus a mise
keretében elénekli
Halmos: Karácsonyi mise
darabját.
A mise után rövid énekkari műsor!
A szentmise olvasmányai:
Sir 3,3-7.14-17a
Zsolt 127.1-2.3.4-5
Kol 3,12-21
Mt 2,12-15.19-23
December 30. hétfő:
08:00 – +Edit
December 31. kedd
Szent I. Szilveszter pápa
18:00 – Évvégi beszámoló
Január 1. szerda:
08:00 –
10:00 –
18:00 –
A szentmise olvasmányai:
Szám 6,22-27
Zsolt 66,2-3.5.6 és 8.
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21
Január 2. csütörtök:
Nazianzi Szent Gergely püspök,
egyháztanító
06:30 –
18:30-19:30 – Szentségimádás a
domonkos nővérek kápolnájában
Január 3. péntek:
17:00-18:00 - Gyóntatás
18:00 –

Január 4. szombat:
18:00 –
Január 5. vasárnap:
08:00 –
10:00 –
11:30 – Makkosmária
18:00 –
Gitáros mise

Szent Mónika imacsoport
A jövő vasárnapi 10 órás
szentmise keretében találkozik a
Szent Mónika imacsoport, akik
gyermekeink üdvösségért
imádkoznak, az egész
egyházközségben. A szentmise
után rövid közös imára jövünk
össze.

Családos misék januári
időpontjai
január 11, szombat, 16:30
január 18, szombat 16:30
január 25, szombat, 16:30
Jegyesoktatás indul
2020. január 20. 19 óra
Domonkos nővérek háza
Fő utca192/A – zöldrácsos
kerítés

„Hogy szomjan ne haljunk a
forrás mellett”
Eucharisztikus konferencia
Esztergomban
5. rész
„Az Úr napja az Egyház napja is.
(…)
A
plébánia
összes
tevékenységei között »egyik sem
annyira hatásos és éltető a
közösség számára, mint az Úr
napjának
és
Eucharisztiájának
vasárnapi ünneplése«” – Nyéky

Kálmán,
a
siófoki
Sarlós
Boldogasszony-templom plébánosa,
az Emmanuel Közösség tagja II.
János Pál pápa Az Úr napja kezdetű
apostoli levelét idézte előadása
elején. Ebben a levélben szó van
arról is, hogy a vasárnap a
szolidaritás napja. A szent pápa
nagyon konkrétan fogalmaz: „A
vasárnapnak alkalmat kell nyújtania a
hívők számára arra is, hogy
gyakorolják a szeretet és az
irgalmasság
cselekedeteit
és
apostolkodjanak. Magányos ember
étkezésre
szóló
meghívásával,
beteglátogatással, nélkülöző család
megajándékozásával, néhány óra
önkéntes szolgálatra szentelésével ki
lehetne vinni az életbe Krisztus
eucharisztikus
asztaláról
való
szeretetét.”
Nyéky
Kálmán
a
hallgatóság
figyelmébe ajánlotta Michael White és
Tom Corcoran Újraépítve című
könyvét, mely az önkéntesség és a
szeretetszolgálat
új
dimenzióját
mutatja meg az Egyházban. De a
hívő embert rá kell vezetni erre az
útra, hiszen egy átlagos plébánián
gyakran csak „fogyasztóként” vannak
jelen
az
emberek.
Pedig
mindannyiunknak
misszionáriusi
meghívásunk van – hangsúlyozta az
előadó,
aki
saját
lelkipásztori
tapasztalatából merítve elmondta, a
legjobb, ha személyesen kérjük meg
feladatokra az embereket, és ha a
szolgálatok konkrét dologra és
meghatározott időre vonatkoznak.
Fontos, hogy legyen utánpótláskoncepció, hiszen ahogy Michael
White fogalmazott:
ne reméljük, hogy az önkéntesek
Jézus
második
eljöveteléig
maradnak.
Nem könnyű az ifjúságot is bevonni a
szolgálatokba,
de
például
a
bérmálásra való felkészítés része
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lehet, hogy a fiatal vállal valamilyen
feladatot a plébánián.
XVI. Benedek pápa A szeretet
szentsége
kezdetű
apostoli
buzdításában úgy fogalmaz: „Az
Egyház
hite
lényege
szerint
eucharisztikus
hit,
és
egész
különlegesen
az
Eucharisztia
asztaláról táplálkozik. (…) Minél
elevenebb
Isten
népében
az
eucharisztikus hit, annál mélyebb a
részesedése az egyházi életben
meggyőződéses ragaszkodása által
ahhoz a küldetéshez, melyet Krisztus
tanítványaira bízott.” Az Eucharisztia
ünneplése tehát a misszió forrása,
ugyanakkor lehet eszköze is. Nyéky
Kálmán felhívta a figyelmet arra, hogy
a
Római
misekönyv
általános
rendelkezései
is
adnak
erre
útmutatást: „Szabad ezenfelül a
papnak a mise kezdetén röviden
bevezetnie a híveket a nap miséjébe
a bevezető köszöntés után és a
bűnbánati cselekmény előtt; az
olvasmányok előtt az igeliturgiába, a
Prefáció előtt az Eucharisztikus
imába” (31.). Különösen akkor fontos,
hogy a pap éljen a lehetőséggel, hogy
a saját szavaival is közelebb segítse
az embereket a szent cselekmények
megértéséhez, amikor nagyszámú
vendég, liturgiában kevésbé jártas
ember van a templomban, például
gyász- vagy nászmiséken. Kell, hogy
beszéljünk a liturgiáról és az
Eucharisztia vételéről, hiszen „a hit
hallásból fakad”.
Fontosak a mozdulatok és a mise
szövegének szép, pontos kimondása
is. Ha az alkalmilag betérőnek átélt
liturgiában
van
része,
az
hozzásegítheti őt a hit személyes
megéléséhez. Emellett meghatározó
szerepe van az evangelizációban a
szentbeszédnek.
Érdemes
jól
átgondolt, tematikusan összefüggő
homíliákat
mondani,
melyek
kapcsolódnak a liturgikus év és az
emberek
mindennapi
életének
eseményeihez.
Nyéky
Kálmán
felhívta a figyelmet arra is, helyet kell
adni a liturgián a gyermekeknek, a
legkisebbeknek is, hiszen Jézus kéri,
hogy engedjük őket hozzá.
Ferenc pápa kiemeli Az evangélium
öröme
kezdetű
apostoli
buzdításában:
a
plébánia
„közösségek közössége, szentély,
ahová a szomjazók inni járnak, hogy
folytathassák útjukat, a folytonos
missziós küldés központja. Ám el kell
ismernünk,
hogy
a
plébániák

felülvizsgálatára és megújítására
szólító felhívás még nem hozott
elegendő gyümölcsöt ahhoz, hogy a
plébániák közelebb kerüljenek az
emberekhez.”
Nyéky
Kálmán
hozzátette: azt is el kell ismernünk,
hogy a templomba járók közül sem
értik sokan, mi az Eucharisztia – és
éppen ezért sokan hátat fordítanak
az Egyháznak. Ők nem elveszettek,
hanem elvesztettek. A templomba
betérőnek éreznie kell,
hogy
Krisztus szeretetével fogadjuk őt.
Schuschnigg Theresia nővér: A
plébánia nem elavult struktúra, de
tudnia kell alkalmazkodni a változó
világban. Ehhez kreativitásra van
szükség, illetve késznek kell lenni új
dolgokat
megtanulni.
A
mai
kultúrában a mai emberek nyelvén
kell hirdetni az evangéliumot, és
akkor befogadják, mert az emberek
vágynak az örömhírre, vágynak az
Istennel való találkozásra. A siófoki
plébános arra is rámutatott: nem
vagyunk
képesek
egymagunk
megvalósítani a missziót. Az
evangéliumokból
látjuk,
Jézus
azután
cselekszik,
hogy
a
tanítványok megteszik a maguk
részét: odahozzák a két halat és az
öt kenyeret, lebontják a tetőt,
megterítenek a húsvéti vacsorához.
Jézus azt kéri tőlünk is, csináljunk
valamit, és akkor ő is megteszi azt,
amire csak az Isten képes.

Lelki
kísérőként
Schuschnigg
Theresia
nővér
megtapasztalta,
mennyire jelen van az emberekben a
személyes istenkapcsolat iránti vágy,
mennyire keresik ennek az útját, és
mennyire szükséges ezen az úton
tanítani és kísérni őket. Életbevágó,
hogy bevezessük az embereket a
misztériumba; le kell fordítanunk a
szentmise tanítását, kézzelfogható
módon be kell mutatnunk azt, mert
enélkül a forrás mellett is szomjan
halnak az emberek.
Ha viszont feltárjuk a liturgia és az
emberi élet mélyen egymáshoz
kapcsolódó
elemeit,
az
élet
eucharisztikussá
válik,
az
eucharisztián való részvétel pedig
élővé.
Ez maga
a missziós
megújulás, hiszen az ilyen élet
természetes módon szólítja meg a
keresőt.

A liturgia arra szolgál, hogy
megérkezzünk a misztériumhoz, így
megtanít minket, hogy átengedjük
magunkat az élet lüktetésének. A
szentmisében megtapasztalhatjuk a
minőségi jelenlétet, ami minden
kapcsolat
alapja.
Hálaadáson
veszünk
részt,
átéljük,
hogy
megajándékozottak vagyunk, a
liturgia tehát rávezet arra, hogy
észrevegyük a jót az életünkben. A
szentmise felajánlás, megtanít arra,
hogy odaadva magunkat bízhatunk
az átlényegülésben. A liturgián
együttműködünk azzal, aki itt és
most van. Isten nem akar nélkülünk
munkálkodni,
ugyanakkor
megmutatja, hogy amit hozunk,
elég, és nekünk is elég lehet az,
akik vagyunk. A szentmisén egy
testté válunk Jézussal és egymással
is.
Meghív
arra,
hogy
így
viszonyuljunk
mindenkihez
az
életünkben.
A
liturgia
tehát
kapcsolatban
van
a
mindennapokkal,
személyes
egzisztenciánkkal,
edzés
a
mindennapi életre.
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