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Imában kérjük a feltámadt Üdvözít t, hogy mindenkit alakítson át az
igazság, és igazságosság és a testvéri szeretet tanúivá.”
Testvérem! 1968 óta, Egyházunkban, január 1-e a Béke
Világnapja! SZENT XXIII. JÁNOS PÁPA NEMCSAK HÍRES ENCIKLIKÁJÁVAL,
HANEM SOK APRÓ, SZEMÉLYES, BIZALMAT FAKASZTÓ GESZTUSÁVAL IS SOKAT
TETT A BÉKÉÉRT. Hasonló cselekedetekkel és a szent pápától ellesett
mosollyal mi is sokat tehetünk a békéért. Tegyük is meg ezt
bizalommal, ahol csak tudjuk!
[M.a.]
18.00: vesperás

BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET KRISZTUSRA !

Minden kedves Testvéremnek az új esztend ben töltse be életét az Úr
irgalmas szeretete kegyelemmel és örömmel, ezt kívánom a plébánia
papsága és az egyházközség vezet sége nevében!
Mihály atya s.k.

N A P T Á R
SZ Z MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV, péntek, január 1.
zsolozsma saját
Béke világnapja
Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21
Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend van, a szentmisén való részvétel kötelez

Testvérem! Földm ves szülei 12 gyermeke közül 4-ként született.
Egész életére jellemz a jókedv és a humor. Különböz diplomáciai
szolgálatok után velencei pátriárka. 1958-ban, 77 évesen, pápává
választják, a XXIII. János nevet veszi fel. Összehívja a II. Vatikáni
Zsinatot, mellyel az a célja, hogy friss leveg áradjon az Egyház falai
közé. Ezt cselekedeteivel is el mozdította. (Pl. testvéreit nem tette
nemessé, kilépett a pápák önkéntes vatikáni fogságából: zarándoklat
Loretoba és Assisibe.) 1963-ban halt meg, haláláról még a szovjet
kommunista párt is megemlékezett. 2014-ben avatták szentté.
„A BÉKÉT A FÖLDÖN (Pacem in terris), melyet az összes
emberek a világon minden id ben h n óhajtottak, nem lehet másként
megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istent l alapított rend
szent megtartásával. […] Nem az egyenl felfegyverkezésben, hanem
csakis a kölcsönös bizalomban lehet a népek között a békét
megszilárdítani. […] Végül ez jólétet teremt, melynek el nyeit
mindenki élvezi… Ezért halljuk még mindig csengeni fülünkben
el dünknek, XII. Piusnak figyelmeztet szavait: Békével nem megy
tönkre semmi sem; háborúval minden megsemmisülhet. […]

I. zsoltárhét
Szombat, január 2. Nagy Szent Vazul ás Nazianzi Szent Gergely püspökök és
egyháztanítók
1Jn 2,22-28 Jn 1,19-28
18.00: Loretói litánia
Karácsony 2.vasárnapja, január 3.

II. zsoltárhét
Sir 24,1-2.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jn 1,1-18

Testvérem! Nagy szent Leó az V. század 20-as éveiben lép
fel, mint a római Egyház f diakónusa. Nehéz helyzetben választják
pápává (440). Meg kell, hogy védje az Egyházat a tévtanításoktól
(Kalkedoni Zsinat, 451: „Péter szól Leó által.”) és a barbároktól
(Attila). A lelkek igazi pásztora és atyja volt. Beszédei - sokat
ismerünk - világos eligazítást adnak. Mindezért kapta meg a „nagy”
jelz t. 461. november 10-én halt meg.
„Er sen és teljes meggy
déssel hisszük, amit szent János
mond, hogy ’az Ige testté lett és miköztünk lakott’. (Idézet a mai
evangéliumból.) Igenis, miköztünk, akikkel isteni természetét
egybekötötte, akinek a Sz z méhéb l vett teste mi vagyunk. Ha teste
nem a miénkb l, azaz nem valóban emberi test lenne, a testté lett
Ige nem lakott volna miköztünk. De miköztünk lakott, mert a mi
testünk természetét a magáévá tette, amikor ’a bölcsesség házat
épített magának’ (Péld 9,1), nem akármilyen anyagból, hanem
sajátos értelemben a magunk mivoltából. Ennek a felvétele jut
kifejezésre a mondásban: ’Az Ige testté lett és miköztünk lakott’.”
Testvérem! Ma ugyanazt az evangéliumot olvassuk, mint a
Karácsony ünnepi szentmiséjében. Nagy szent Leó szentbeszéde
így a mai nap is Karácsony titkába való elmélyedésben segít
minket. A bölcsesség maga a Fiú (Vö.: kegyképünk felirata), a mi
„anyagunkból” épített magának házat, vállalta a mi életünket. ÍGY

VALÓBAN KÖZTÜNK, VELÜNK LAKIK MOST ÉS
MINDÖRÖKKÉ.

-

[M.a.]

REMÉNYÜNK SZERINT

18.00: vesperás
Hétf , január 4.
1Jn 3,7-10 Jn 1,35-40
17.30: gyóntatás : Mihály atya
18.30: képvisel testület részt vesz a szentmisén
szentmise után képvisel testület gy lése a plébánián
Kedd, január 5.
1Jn 3,11-21 Jn 1,35-40
13.00: Lalik Ferencné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
18.00: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya
Az esti szentmise már Vízkereszt ünnepének vigilia miséje
Szerda, január 6. URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12
Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvéte kötelez , vasárnapi miserendet
tartunk
Az ünnepre való tekintettel az irodai és a karitász fogadóóra szünetel, este a
feln tt kezd hittanóra elmarad.

Testvérem! Aranyszavú szent Péter 380 körül született
Imolában és ott papként tevékenykedett. 424-ben választották
Ravenna püspökévé. Pár évvel kés bb ez a város lett a NyugatRómai birodalom f városa. Szemléletes stílusa és nagyhatású
beszédei miatt nevezik aranyszavúnak. (180 beszéde maradt fenn.)
Sokoldalú tevékenységével, az igaz tanítás és az egység
meg rzésével nagy szolgálatot tett. 450 körül halt meg. Az
egyházdoktorok között tiszteljük t.
„Akit tündökl csillagként keresett a napkeleti bölcs, azt ma
bölcs ben sírdogáló kisdedként találta meg. Ma pólyában a bölcs
csodálja, világosan felismerve azt, akit oly sokáig kellett keresnie
homályban a csillagok közt. Amit a napkeleti bölcs ma itt lát, az lelke
mélyéig ámulatba ejti t. Látja földön az eget, égben a földet,
Istenben az embert, emberben az Istent, és parányi testbe zárva
azt, akit az egész világ sem képes befogadni. S ezt látva már hisz
és nem töpreng rajta, majd pedig titkos értelm ajándékaival
megvallja: tömjénnel az Istent, arannyal a királyt, mirhával azt, akinek
majd meg kell halnia.”
Testvérem!
Vízkereszt
ünnepének
rövid,
képszer
összefoglalása több mint másfél ezer év után is megérinti

szívünket. Mi se ragaszkodjunk, akár értékes elképzeléseinkhez
sem, hanem fogadjuk el Isten felénk hajló szeretetét. HA A
BÖLCSEKHEZ HASONLÓAN MEGTALÁLJUK A REJT ZKÖD , DE KÖZELÜNKBE
ÉRKEZ ISTENT, AKKOR A MI FELADATUNK IS AZ, HOGY MINDENKI EL TT
MEGVALLJUK, KIMUTASSUK HITÜNKET.
[M.a.]
9.00: a Szent Gellért Iskola növendékei részt vesznek a szentmisén
18.00: vesperás
Csütörtök, január 7.
1Jn 3,22-4,6 Mt 4,12-17.23-25
11.30: Mészáros Károlyné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
16.30: karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
18.30: Szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Péntek, január 8.
1Jn 4,7-10 Mk 6,34-44
Els péntek helyett délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás Bence atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, január 9.
18.00: Vízszentelés

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

Vasárnap, január 10. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
zsolozsma saját
Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11
ApCsel 10,34-38 v. Tit 2,11-14;3,4-7
Lk 3,15-16.21-22
18.00: vesperás
JANUÁRI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport:
hogy egyházközségünk hívei Jézus irgalmas
szeretetében bízni tudjanak, és ebb l merítsenek er t az élet nehézségeiben.
Szent László imacsoport: hogy a Szent Család példája segítse a családokat, hogy
békességben és egymás szeretetében éljenek, együtt imádkozva a jó Isten
nagyobb dics ségére.
H Í R E K
Tájékoztatjuk Testvéreinket, hogy január 6-a után lehet kérni az atyákat személyes egyeztetés útján, - hogy otthonaikban a hagyományos lakásszentelést
elvégezzék.

