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XIX. évfolyam 39. szám

Advent 2.vasárnap
„Akik könnyek között vetnek, majd ujjongva aratnak.”

Egyházközségünk
hirdetései:
December 5. Advent 2.
vasárnap:
08:00 – +Oszkár és László
10:00 – +Sarolta és Máriusz
18:00 – +Miklós
A szentmise olvasmányai:
Bár 5,1-9
Zsolt 125
Fil 1,4-6.8-11
Lk 3,1-6

December 6. Advent 2.hét hétfő:
Szent Miklós püspök
06:00 – +Ferenc
December 7. Advent 2.hét kedd:
Szent Ambrus püspök és
egyháztanító
06:00 – +Rozália
December 8. Advent 2.hét
szerda:
Boldogságos Szűz Mária
szeplőtelen fogantatása
06:00 – +József, György és
családtagok
December 9. Advent 2.hét
csütörtök:
Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin
06:00 – +Erzsébet
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
December 10. Advent 2.hét
péntek:

Loretói Boldogságos Szűz Mária A csoporthoz csatlakozni lehet a
06:00 – +Károly
szentmise
után,
vagy
a
17:00 – 18:00 Gyóntatás
bede.bakacs@gmail.com
email
címen.
December 11. Advent 2.hét
szombat:
Szállást keres a Szent
18:00 – Élő Katalin, Róbert,
Család
Tamás, Kitti, +Szilvia és
Még 1 család jelentkezését várjuk
családtagok
a közös karácsonyi készületre, a
Szent Család várására. Miközben
December 12. Advent 3.
az egymást felkereső családok
vasárnap:
szállást
keresnek
a
08:00 – +Hálaadás
megszületendő
Jézusnak,
10:00 – +Irén
megajándékozzák egymást az Ő
18:00 – +Erzsébet és Ilona
szeretetével.
A
résztvevő
családoknak
adventben
két,
Adventi gyertyagyújtás
egymást követő estén (napon)
Az idei adventben is minden
szabaddá kell tenniük magukat - a
vasárnap előestéjén szombaton a másik számára. Lényeges, hogy
sekrestye mellett a szabadtéri
családok látogassák egymást.
betlehemi jászol mellett
gyertyagyújtás lesz. Minden
A szokás lényege a következő:
alkalommal más-más közösség
Advent minden napján a Szent
lesz a házigazda.
Család képével látogat el az egyik
család a másikhoz, szállást kérve
December 4. 16:00
Jézusnak és szüleinek.
WUDISULI
A" bekéretőzők" vezetésével
December 11. 17:00
imádkoznak, énekelnek. A kötött
Anyaima Közösség
szöveget tetszés szerint lehet
December 18. ??:??
énekekkel,
verssel,
stb.
Cserkészek
kiegészíteni.
Fontos,
hogy
lehetőleg a családok minden tagja
Szent Mónika imacsoport aktív résztvevő legyen.
Ma a 10 órás szentmisén
A bevezető liturgia utáni
találkozik
a
Szent
Mónika beszélgetéssel,
(a
gyerekek
imacsoport. Együtt imádkozunk játékkal) töltik el az estét a
gyermekeink üdvösségéért. Hálát családok.
adunk az egész éves ima
A következő nap a befogadó
meghallgatásokért.
család őrzi a Szent család képét,
A
hívek
könyörgéséhez
a s viszi tovább egy másik
következő kéréssel csatlakozunk: családhoz.
"Szentlélek
Úristen,
erősíts A jelentkezés módja:
engem, hogy életem minden • On-line jelentkezés:
nehézsége közepette se szűnjek https://docs.google.com/spread
meg
gyermekeink
hitéért sheets/d/110OyeRdDIBAzJi39k
imádkozni!"
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a
ewAz7xkRmm4FZOlEtEMUBX nyúlnunk
szokásokhoz:
Mf7E/edit?usp=sharing

korabeli

izraeli
amikor
házasságtörésen kapták a nőt, vagy
hűtlenkedett, megkövezték. Ez a
törvény később enyhült és maradt az
elbocsátás. József tehát Mária iránt
érzett szerelme erejével meg akarja
őrizni jegyese jó hírét, és - ahelyett,
hogy úgy tenne, mint mi, sokan, akik
az első pletyka felröppenésére már
azonnal
fecsegni
kezdünk
-,
csöndben marad. Nem akar revansot
venni, diszkrét marad. Mennyi
szentséget látunk Józsefben! –
állapította meg a pápa.

• Ezt követően már a családok
egymás között egyeznek meg a
továbbiakról (a látogatás pontos
ideje, stb.)
• 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 Máté evangelista így folytatja:
válogat..."
„Míg ezen töprengett, megjelent neki
. 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 Józsefhez hasonlóan
legyünk
nyitottak
Isten
tervére:
Ferenc
pápa
katekézise
A Szentatya folytatta Szent Józsefről
kezdett tanítását a szerdai audiencián.
Ezúttal arról elmélkedett, hogy József,
az igaz ember elfogadja Isten tervét,
nyitott az ő akaratára, és nem ítél első
látásra. A párkapcsolatokban is fontos
az érett szerelem, a megbocsátásra
való készség.

álmában az Úr angyala, és így szólt
hozzá: „József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet Máriát,
hiszen a benne fogant élet a
Szentlélektől van! Fiút szül, akit
Jézusnak nevezel el, mert ő
szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt
1,20-21) József töprengésében tehát
megszólal Isten hangja, aki az álmon
keresztül fölfedi előtte igazsága
legfőbb értelmét. Milyen fontos, hogy
mi is az igaz életre törekedjünk, és
közben érezzük, hogy szükségünk
van Isten segítségére! – tette hozzá a
Szentatya. Ki kell tágítani a
látóhatárunkat és más szemszögből
megvizsgálni
életkörülményeinket.
Gyakran a történések foglyainak
érezzük magunkat. „Most nézd meg,
mi történt velem!” – mondjuk, és nem
látunk túl a negatív eseményen. Az
eleinte drámainak tűnő fordulatok
mögött a gondviselés terve rejtőzik,
mely
idővel
értelmet
ad
fájdalmunknak is. Kísértést érzünk
arra,
hogy
bezárkózzunk
a
fájdalomba, a velünk történt rossz
dolgokba. Ez azonban nem tesz jót
nekünk, szomorúak és keserűek
leszünk. A keserű szív pedig oly
csúnya – fűzte hozzá a pápa.

Jézus Krisztus születése pedig így
történt. Anyja, Mária jegyese volt
Józsefnek, de mielőtt egybekeltek
volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van
a Szentlélektől. Férje, József igaz
ember volt, és nem akarta őt
megszégyeníteni, ezért elhatározta,
hogy titokban bocsátja el. (Mt 1,18-19) Ember tervez, Isten végez
Katekézise második részében a
József, az igaz ember, Mária Szentatya
Mária
és
József
jegyese
kapcsolatáról, és tágabb értelemben
Ferenc pápa a jegyesekhez és az ifjú a szerelem fázisairól, a házasság
házasokhoz fordulva fejtette ki tanítását működéséről beszélt. Talán nem
Szent
Józsefről,
illetve
a
jó gondolunk rá, de Mária és József
házassághoz szükséges erényekről. ugyanúgy álmokat dédelgetett közös
Ne hagyatkozzunk apokrif iratokra, életükről, jövőjükről. Isten váratlanul
induljunk ki az evangéliumokból. Máté belép ebbe a történésbe, mire ők a
igaz embernek nevezi Józsefet, amiért kezdeti nehézségek után kitárják
diszkréten,
szeretettel
bánik előtte szívüket. Kedves testvérek!
jegyesével, és a rá váró megkövezést Gyakran a mi életünk sem olyan, mint
elkerülendő, titokban akarja elbocsátani amilyennek elképzeltük. Főként a
őt. Az eset megértéséhez vissza kell szerelmi
kapcsolatokban
tudunk

nehezen átállni a szerelembe esésből
és az érett szerelem fázisaira. Pedig ez
szükségszerű. Kedves ifjú házasok,
gondoljatok bele! Az első fázisban
álmodozunk, el vagyunk varázsolva,
egy olyan világban élünk, amely nem
felel meg a tények valóságának. Ilyen,
amikor beleszeretünk valakibe. Abban
a pillanatban viszont, amikor ez a
szerelmi fázis végéhez ér, ott kezdődik
az igazi szerelem. Szeretni ugyanis
nem azt jelenti, hogy a másikat a saját
elképzeléseinkhez igazítjuk. Az igazi
szerelem
az,
amikor
szabadon
felvállaljuk az élet felelősségét a maga
valójában. Ezért kapunk fontos leckét
Józseftől, aki nyitott szemmel választja
Máriát, mondhatni, annak minden
kockázatával. Elfogadja az életet,
ahogy jön. Isten beleavatkozott a
terveimbe? Elfogadom. És úgy tesz,
ahogy az Úr angyala parancsolta neki:
„Magához vette feleségét, de nem
ismerte meg, míg világra nem hozta
fiát, akinek a Jézus nevet adta.” (Mt
1,25)

Válasszuk az érett szerelmet
A keresztény jegyeseknek ilyen
szerelemről kell tanúskodniuk, amelyik
bátran át tud lépni a szerelembe esés
logikájából az érett szerelemébe. Ez
egy igényes választás, ami ahelyett,
hogy börtönbe zárná az életet, még
erősebbé teszi a szerelmet, hogy az
kiállja
az
idők
próbáját.
A
párkapcsolatban a szerelem napról
napra érik. Az együtt járás, a jegyesség
időszakában kicsit romantikus. Aztán
kezdődik az érett szerelem, a

mindennapok, a munka, a gyerekek
születése. Olykor kissé megkopik a
romantika, de az érett szerelem
megmarad. És mi a helyzet a
veszekedéssel, a kiabálással, a
tányérdobálással?
–
kérdezhetné
valaki. A pápa erre azt válaszolja:
előfordul. Akkor hogy nem megy ez a
házasság rovására? A lényeg az, hogy
sose fejezzük be a napot haraggal.
Béküljünk ki. A másnapi hidegháború
ugyanis nagyon veszélyes. Soha ne
engedjük, hogy a másnap háborúval
kezdődjön. Béküljünk ki még lefekvés
előtt. Ez segíteni fog a házasságban.
Válasszuk tehát az igényes utat a
szerelembe eséstől az érett szerelemig
– buzdította a pápa a házasokat, majd
a következő imával zárta katekézisét:
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