
Naptár
2. vasárnap a karácsonyi id ben, január 5.

Sir 24,1-4.12-16 – Ef 1,3-6.16-18 – Jn 1-18

Testvérem! A mai szentlecke Karácsony ünnepének
gondolatköréb l számunkra egy igen fontosat jelöl meg: Isten
„szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket” (6). Szent
Pál szerint ez konkrétan így valósul meg: „Lelkének minden
áldásával megáldott minket a mennyekben lév  Krisztus által”
(3b). Isten áldása pedig nem elrepül  gondolat, hanem teremt
szó! Nemcsak ünnepi csillogás, hanem a hétköznapok
alakítója!

Isten tehát azt akarja, „hogy akaratának tetszése szerint,
Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk” (5). Hasonlítsunk
„szeretett Fiá”-hoz. (Ez eszembe juttatja Jézus keresztségének
eseményét, amit egy hét múlva fogunk ünnepelni.) Röviden szent
Pál ezt két szóban írja le: „Szentek és feddhetetlenek legyünk
színe el tt” (4). Szent az, aki és ami Istenhez tartozik. (Szentek
a mennyben, szent hely a templom, stb.) Feddhetetlen pedig, aki
mindig Isten akaratát teljesíti. (Akinek fontosabb az
engedelmesség, mint a saját elképzelése.) Ez legtökéletesebben
Jézusban valósult meg.

Testvérem! Köszönjük meg mennyei Atyánknak, hogy
kapcsolatunkban  a kezdeményez . Az els  lépést  tette
meg felénk. Ha minderre rádöbbenünk, mi sem tehetünk mást,
mint amit szent Pál ír az efezusi levélben: „magasztaljuk fölséges
kegyelmét” (6). A MAGASZTALÁS LEGSZEBB FORMÁJA PEDIG AZ, HA
ÉLETÜNKET MEGVÁLTÓNK TANÍTÁSA SZERINT ALAKÍTJUK! [M.a.]

10:00  Szentségimádás
18:00  Vesperás
21:00  Vízkereszti matutinum

Hétf , január 6. VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

Iz 60,1-6 – Ef 3,2-3a.5-6 – Mt 2,1-12

Testvérem! Életünkben óriási jelent sége van a
személyes kapcsolatoknak. Egyáltalán nem mindegy,
hogy valakivel hol, milyen körülmények között és mikor
ismerkedünk meg. (Csak két végletes példa: édesanya és
gyermeke, vagy foglár és rab kapcsolata.) Istennel is
személyes a kapcsolatunk. Az  megismerésében mi
számít?

A mai ünnep, Vízkereszt, görög neve: Epifánia -
jelentése: megjelenés (megmutatkozás). Isten megmutatja
magát, hiszen a bölcsek imádják, vagyis felismerik a
Gyermekben a világ Urát. Szent Pál a szentleckében, amit
az efezusi levélb l olvastunk, a maga esetér l így beszél:
„Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát” (3). Isten
felé tehát nem a hol és a mikor számít, hanem az, hogy 
ajándékoz meg engem megismerésével. Ne ragaszkodjunk
a magunk Istenr l alkotott elképzeléseihez (szigorú rend r,
édesség automata, stb.). Arra figyeljünk, amit  üzen. A
„titok” lényege, hogy Isten szeret , gondvisel  Atyánk, mi
pedig testvérek vagyunk.

Testvérem! Adjunk ma hálát Urunknak, hogy
megszólított már minket és le kaptuk a fényt, melyben
találkozhatunk Istennel. Mi pedig legyünk igazi testvérek,
akik segítjük egymást Atyánk megismerésében! ÉLETÜNK
LEGYEN IGAZI „KINYILATKOZTATÁS”, MELLYEL MEGMUTATJUK
ISTENT TESTVÉREINKNEK. [M.a.]

Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelez .
Templomunkban vasárnapi miserend lesz. Az irodai szolgálat szünetel.

 9:00  A szentmisén rész vesznek a Szent Gellért Iskola növendékei
18:00  Vesperás
19:30  Képvisel testület gy lése a plébánián
Ezen a napon a templomi hittanórák elmaradnak
A mai naptól, személyes megbeszélés alapján, lehet lakás szentelést kérni.
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1Jn 4,19-5,4
Lk 4,14-22a

1Jn 4,11-18
Mk 6,45-52

1Jn 4,7-10
Mk 6,34-44

1Jn 5,5-13
Lk 5,12-16

1Jn 3,22-4,6
Mt 4,12-17.23-25Kedd, január 7. II. zsoltárhét

17:30  Gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, január 8.
16-18  Karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra

Csütörtök, január 9.
9:30   Nyugdíjas séta indul templomunktól, a Szépm vészeti

Múzeumba a Caravaggiótól Canalettóig – az itáliai barokk és rokokó
festészet remekm vei cím  kiállítás megtekintésére. A belépés a 62.
születésnaptól kezdve 1.600,- Ft, 70 éves kortól pedig ingyenes. A
tárlatvezetés díjához hozzájárulást kérünk.

17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája

Péntek, január 10.
17:00  Engesztel  szentmise Dr. Bajusz Sándor lelki üdvéért és

búcsúztatása
A szentmise után gyóntat: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás

Szombat, január 11.
18:00  Vízszentelés

Vasárnap, január 12. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Iz 42,1-4.6-7 – ApCsel 10,34-38 – Mt 3,13-17

18:00  Vesperás

F O N T O S

2014. január 1-jét l a stóladíjak az alábbiak szerint változnak:
Csendes szentmise: 1.500,- Ft
Orgonás szentmise: 3.300,- Ft
Esküv : 30.000,- Ft
Temetés 27.500,- Ft

Januári imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport:…Hogy  egyházközségünk  családjainak  az  Új
évben a Szent Család legyen a példaképe

Mária Magdolna imacsoport:…Hogy  a  különböz  hitvallások  keresztényei  a
Krisztustól akart egység felé haladjanak.

Árpád-házi Szent Margit imacsoport:…Hogy úgy apostolkodjunk környeze-
tünkben, hogy minél többen higgyenek a jó Istenben, reméljenek Benne
és szeresség t mindenek felett teljes szívükb l.

Szent László imacsoport:…Hogy  el mozdítsunk  egy  olyan  hiteles  gazdasági
fejl dést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi
nép méltóságát.

A közeljöv  eseményei
2014. január

 18. szombat du. ½ 4 óra nyugdíjas délután
 19-26-ig Ökumenikus imahét (részleteket kés bb

hirdetjük)
 20. hétf este: „Krisztinavárosi esték”

2014. február

 1. szombat este: Zsinatoló munkacsoportok farsangja
 2. vasárnap Gyertyaszentel  B.A. – ünnepélyes gyertya-

szentelés a ½ 12-es szentmise keretében
 8. szombat du. ¼ 4 óra nyugdíjas farsang
 9. vasárnap Balázs-áldás a szentmisék végén
 13. csütörtök de. nyugdíjas séta

esti szentmisén: Rozsályi Zoltán atya (8. évf.)
 17. hétf este: „Krisztinavárosi esték”


