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XIX. évfolyam 38. szám

Advent 1.vasárnap
„Hozzád emelem a lelkem, én Uram, Istenem.”

Egyházközségünk
hirdetései:
November 28. Advent 1.
vasárnap:
08:00 – Szűz Mária tiszteletére
10:00 – +Károly
18:00 – +Mária
A szentmise olvasmányai:
Jer 33,14-16
Zsolt 24
1Tessz 3,12-4,2
Lk 21,25-28.34-36

November 29. Advent 1.hét
hétfő:
06:00 – +Ilona
November 30. Advent 1.hét
kedd:
Szent András apostol
06:00 – +András és András
December 1. Advent 1.hét
szerda:
06:00 – +Géza

December 4. Advent 1.hét
szombat:
18:00 – +Ferenc
December 5. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – +Oszkár és László
10:00 – +Sarolta és Máriusz
18:00 – +Miklós

Adventi gyertyagyújtás
Az idei adventben is minden
vasárnap előestéjén szombaton a
sekrestye mellett a szabadtéri
betlehemi jászol mellett
gyertyagyújtás lesz. Minden
alkalommal más-más közösség
lesz a házigazda.
November 27. 17:15
Házigazda: Hagyományőrző Kör
Ekkor lesz a Betlehem
megáldása
December 4. 16:00
WUDISULI
December 11. 17:00
Anyaima Közösség
December 18. ??:??
Cserkészek

Szent Mónika imacsoport

December 5-én, a hónap első
vasárnapján a 10 órás szentmisén
találkozik
a
Szent
Mónika
imacsoport.
Együtt
imádkozunk
December 2. Advent 1.hét
gyermekeink üdvösségéért. Hálát
csütörtök:
adunk az egész éves ima 06:00 – +Éva
18:30 – 19:30 – Szentségimádás meghallgatásokért.
A
hívek
könyörgéséhez
a
következő
kéréssel
csatlakozunk:
December 3. Advent 1.hét
"Szentlélek
Úristen,
erősíts
péntek:
engem,
hogy
életem
minden
Xavéri Szent Ferenc áldozópap
nehézsége közepette se szűnjek
06:00 – +Ferenc
meg
gyermekeink
hitéért
17:00 – 18:00 Gyóntatás
imádkozni!"

A csoporthoz csatlakozni lehet a
szentmise
után,
vagy
a
bede.bakacs@gmail.com
email
címen.

Jézus Szíve imaóra
A Jézus Szíve csoport minden első
pénteken a gyóntatás idejében
imádkozik a templomban. Ezeken
túl más jeles alkalomkor elvégzik az
imaórát.
Mindenkit
szeretettel
várnak.

Szállást keres a Szent
Család
Még néhány este szabad a hónap
közepén!
Szeretettel hívjuk a plébánia
közösség családjait az adventi
időszakban közös karácsonyi
készületre, a Szent Család
várására. Miközben az egymást
felkereső
családok
szállást
keresnek
a
megszületendő
Jézusnak,
megajándékozzák
egymást az Ő szeretetével. A
szeretet cselekedetek mindig egy
kis
áldozatot,
lemondást
követelnek tőlünk. Így van ez
ebben az esetben is. A résztvevő
családoknak
adventben
két,
egymást követő estén (napon)
szabaddá kell tenniük magukat - a
másik számára. Lényeges, hogy
családok látogassák egymást.
A szokás lényege a következő:
Advent minden napján a Szent
Család képével látogat el az egyik
család a másikhoz, szállást kérve
Jézusnak és szüleinek.
A" bekéretőzők" vezetésével
imádkoznak, énekelnek. A kötött
szöveget tetszés szerint lehet
énekekkel,
verssel,
stb.
kiegészíteni.
Fontos,
hogy
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lehetőleg a családok minden tagja
aktív résztvevő legyen.
A bevezető liturgia utáni
beszélgetéssel,
(a
gyerekek
játékkal) töltik el az estét a
családok.
A következő nap a befogadó
család őrzi a Szent család képét,
s viszi tovább egy másik
családhoz.
A jelentkezés módja:
• Ki kell választani adventben két,
egymást követő napot, amikor a
család, lehetőleg minden tagja
szabaddá tudja tenni magát
(szerencsés,
ha
több
ilyen
dátumunk van).
• A dátumokkal, valamint a pontos
név,
cím
és
telefonszám
megadásával lehet jelentkezni.
• A szervező megadja a képet
hozó, illetve a majdani fogadó
nevét, címét, telefonszámát.
• Ezt követően már a családok
egymás között egyeznek meg a
továbbiakról (a látogatás pontos
ideje, stb.)
• Fontos, hogy a véglegesített
dátumokon már ne változtassunk
(végszükség esetén is csak a
szervezővel egyeztetve), mert
különben a lánc megszakad.
• A lánc célja az adventi lelki
előkészület segítésén túl az is,
hogy
a
plébánia
családjai
közelebb kerüljenek egymáshoz.
Ezért ne idegenkedjünk attól, ha
olyan családot fogadunk, vagy
olyanhoz
megyünk, akit még nem ismerünk.
"A szeretet nem válogat..."
On-line jelentkezés:

https://docs.google.com/spread
sheets/d/110OyeRdDIBAzJi39k
ewAz7xkRmm4FZOlEtEMUBX
Mf7E/edit?usp=sharing
. Egyházi hozzájárulás – 2021
Egyházközségi hozzájárulás még
fizethető 2021-re a plébánián
fogadó időben, postai csekkeken,
illetve átutalással a csekken
szereplő számlaszámra: (CIB
Bank
10701180-4703700951100005)

Szent
József
támaszunk,
fohászkodjunk hozzá a
nehézségben!
Ferenc
pápa katekézise
Új katekézissorozatot kezdett a múlt
héten
Ferenc
pápa
Jézus
nevelőapjáról, a názáreti ácsról, a
neki
szentelt
év
vége felé
közeledve. Az evangélisták nem úgy
írnak róla, mint biológiai apáról,
mégis
teljes
értékűen
Jézus
apjaként említik. Józsefen keresztül
teljesíti be Jézus a szövetség és az
üdvösség történetét Isten és az
ember
között.
Máté
segít
megértenünk József alakját, aki bár
nem foglal el központi helyet, nem
az élvonalban szerepel, mégis
kulcsfontosságú szerepet játszik az
üdvörténetben
–
magyarázta
katekézisében a pápa.

Az átlagember
válik

főszereplővé

József úgy éli meg főszereplői
mivoltát, hogy soha nem akarja
kisajátítani magának a figyelmet. Ma
is sokan élnek közöttünk olyan
átlagos emberek, akiknek nem
olvassuk a nevét a címlapokon:
apák, anyák, nagyszülők, tanítók,
akik apró gesztusokon keresztül nap
mint
nap
megmutatják
gyermekeinknek, hogyan nézzenek
szembe egy válsággal, változtatva
szokásainkon,
felemelve
tekintetünket és imára kulcsolva
kezünket. Ma is sokan imádkoznak,
közbenjárnak
értünk.
Így
az
észrevétlenül meghúzódó Szent
Józsefben - aki diszkréten jelen van
a mindennapokban - mindenki
megtalálhatja
közbenjárónkat,
támaszunkat és vezetőnket a
nehézség idején. Ő arra emlékeztet
minket, hogy mindazok, akik a
háttérben rejtve maradnak igenis
főszerepet
játszanak
az
üdvtörténetben.
A
világnak
szüksége van ezekre a férfiakra és
nőkre, akik láthatatlanul segítik
életünk
fejlődését,
imával,
példájukkal,
tanításukkal
támogatnak minket életünk útján –
jelentette ki Ferenc pápa.

őrzői mivolta adja meg a választ a
Teremtés könyvének elbeszélésére,
amikor Isten számon kéri Káinon
testvére, Ábel életét, s ő így felel:
„Talán őrzője vagyok testvéremnek?”
(Ter 4,9) József életével mintegy azt
mondja nekünk, hogy érezzük
testvéreink
őrzőjének
magunkat,
őrizzük a mellettünk lévő embert, akit
az Úr ránk bíz az élet útjain.

Emberi kapcsolatokból áll az
élet
A mi társadalmunk számára, mely
cseppfolyós, vagy talán inkább
légneműnek
nevezhető,
József
története lényeges üzenetet hordoz
az emberi kapcsolatok fontosságáról.
Az
evangélium,
amikor
Jézus
családfáját írja le, arra is emlékeztet,
hogy életünk olyan kötelékekből
fonódik, melyek születésünk előtt
kezdődtek és életünkben elkísérnek.
Isten Fia a kapcsolatok útján jött el a
világba.

Ima Szent Józsefhez
Gondoljunk most azokra az
emberekre, akik nehezen találnak
fontos kapcsolatokat életükben,
ezért egyedül érzik magukat és
nincs erejük, bátorságuk tovább
lépni. Imádkozzunk értük, találjuk
meg
Szent
Józsefben
szövetségesünket, barátunkat és
támaszunkat:
Szent József, te, aki őrködtél
Mária és Jézus kapcsolata fölött,
segíts,
hogy
gondozzuk
életünkben a kapcsolatokat. Senki
ne tapasztalja meg a magányból
fakadó elhagyatottság érzését.
Mindenki
béküljön
ki
saját
sorsával, azokkal, akik őelőtte
éltek, és ismerje föl az elkövetett
hibákban
a
Gondviselés
működését, és azt, hogy nem a
gonoszé volt az utolsó szó. Légy
barátja annak, aki küszködik, és
amint Máriát és Jézust támogattad
a nehéz pillanatokban, támogass
minket is életünk útján. Ámen

Szent József ma is őrzi az
egyházat
Lukács evangéliumában József úgy
jelenik meg, mint Jézus és Mária
őrzője. Ezért tehát az egyház őrzője
is, hiszen az egyház Krisztus
Testének
meghosszabbítása
a
történelemben. Józsefnek ez az
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