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B.Ú.É.K. Bízd újra életedet Krisztusra!
Minden kedves Testvéremnek békés, reményteli, a munkában sikeres
új Esztendőt kívánok a templom papsága és a képviselőtestület
nevében, szeretettel:

Mihály atya sk.

Vasárnap, 2017. január 1., SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA, Újév, Béke világnapja
Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21

Testvérem! Szűz Mária, Isten Anyja ünnepét – külön Mária-ünnepként
– a XVI. században kezdték ünnepelni. Az egész Egyházra, kötelező
jelleggel, XI. Pius pápa írta elő 1932-ben, az efezusi egyetemes zsinat 1500
éves évfordulóján. (Ezen a zsinaton mondták ki ünnepélyesen ezt a dogmát.)
Az ünnep napja október 11-e lett, mert a S. Maria Maggiore-bazilikában ezen
a napon ünnepelték. A II. Vatikáni Zsinat utáni reformkor – főünnepként –
karácsony nyolcadára került. A liturgia így harangozza be ezt az ünnepet:
„Üdvöz légy, Szűzanya! Te szülted a Királyt, aki az ég és föld Ura
mindörökkön-örökké.”

Ez a kezdőének Seduliustól vett gondolat. Sedulius az V. században
élt pap költő, aki az üdvtörténet eseményeit misztikusan énekelte meg. Az
általa felvetett témák: A Szűzanya, akit ünneplünk, és akit az efezusi zsinat
atyái Istenszülőnek neveztek. A születés, hiszen karácsony ünnepének
nyolcada ez a nap, és ez a Gyermek valóban Mária fia. A harmadik téma a
Király uralma. A nyolcadik nap ugyanis az újesztendő első napja. Jézus, a mi
Urunk legyen tehát az egész év, a mi egész életünk Ura.

Testvérem! Amit Isten teremtett, az minden jó. Ő sohasem választja el a
gyermekeket édesanyjuktól. Ünnepeltünket, a Gyermeket sem szabad
elválasztani Szűzanyjától. Ha mi igazán Jézus testvérei szeretnénk lenni,
akkor nem felejtkezhetünk meg az ő édesanyjáról sem. Igazán nagy öröm
lenne számomra, ha a Mária-tisztelet elmélyedne egyházközségünkben.
Igyekezzünk jobban részt venni a litániákon, többet imádkozni a rózsafüzért,
… LEGYÜNK VALÓBAN MÁRIA GYERMEKEI! [M.a.]

10.00: a szentóra elmarad, helyette jan. 6-án, vízkereszt ünnepén este 17.30-
kor lesz.
11.30: ünnepi szentmise
18.00: vesperás

Hétfő,  január  2.  Nagy  Szent  Vazul  és  Nazianzi  Szent  Gergely  püspökök  és
egyháztanítók 1 Jn 2,22-28  Jn 1,19-28
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: a képviselő-testület gyűlése a plébánián

Kedd, január 3. 1Jn,2,29-3,6  Jn 1,29-34
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya



Szerda, január 4. 1 Jn 3,7-10  Jn 1,35-42
15.00: Kovács Mária temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkert szóróparcellájában
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Pályi László atya
Az esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, január 5. 1Jn 3,11-21  Jn 1,43-51
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: vízkereszt ünnepének vigíliamiséje
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Első péntek, január 6. URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT
Iz 60,1-6  Ef 3,2-3a.5-6  Mt 2,1-12

Testvérem! A magyar vízkereszt név nem igazán adja vissza ünnepünk
lényegét. Ha az eredeti görög nevet lefordítjuk az így hangzik: Urunk
megjelenése. Régen ekkor több dolgot is ünnepeltek. A Gyermek születését,
hiszen megjelent a Messiás, az Úr (Lk 2,12). A bölcsek látogatását, hiszen
megjelent a zsidók Királya (Mt 2,2). Jézus keresztségét, hiszen itt jelent meg
az Atya szeretett Fia (Mk 1,11), és a kánai menyegzőt, hiszen ott jelent meg
Krisztus isteni hatalma, ott tette első csodáját (Jn 2,11). A mai szentmise
kezdőéneke elsősorban a zsidók Királyát kereső bölcsekre utal: „Megjelent a
mi Urunk, Istenünk: ő a Királyunk, övé az erő és a hatalom.” (Vö.: Mal 3,1 és
1Krón 19,12)

Ma már mind a négy megjelenésnek külön ünnepe van. Január 6-án a
távolról érkezett bölcsekre gondolunk. A mai ünnepről Nagy Szent Leó pápa
ezt mondja: „Örvendezzetek az Úrban, mivel… felragyog megjelenésének
ünnepe; Őt… a mai napon az egész világ elismeri.” Ez azt jelenti, hogy Ő
mindannyiunk, vagyis a mi Királyunk is. Erre utalnak a pogány, más
országokból jött bölcsek. Ő valóban Istenünk, hiszen a hatalom és az erő az
Ő kezében van. A mi feladatunk is tehát, hogy földre borulva hódoljunk előtte.

Testvérem! Urunk Jézus ma is szeretne megjelenni mindenki előtt.
Segítsünk neki ebben! MUTASSUK MEG ÉLETÜNKKEL, HOGY ÖVÉ AZ ERŐ ÉS A
HATALOM, VAGYIS ALAKÍTSUK ÉLETÜNKET AKARATA SZERINT! Ezzel bizonyítjuk
azt is, hogy a bölcsekhez hasonlóan hittel elfogadjuk őt. Legyünk a Gyermek
követei, viseljük szívünkön a missziók ügyét! [M.a.]

Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező!
Ezen a napon nem lesz irodai fogadóóra.
Az ünnepre való tekintettel beteg Testvéreinkhez egy héttel később tudunk
elmenni. Gyóntatás a szentmisék alatt lesz.
9.00: a szentmisén részt vesz a Szent Gellért Iskola
17.30: szentóra
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, január 7. 1Jn 3,22-4,6  Mt 4,12-17.23-25
13.00: Nagy Zoltán és Csecsődi Éva esküvője
18.00: vízszentelés

Vasárnap, január 8.URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Iz 42,1-4.6-7  ApCsel 10,34-38  Mt 3,13-17

11.30: ünnepi szentmise
18.00: vesperás

Januári imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a Szent Család példája segítse
családjainkat, hogy egymás szeretetében és békességben éljenek.

Szent László imacsoport: Hogy az Új esztendőben gondoljunk a világban élő testi-
lelki szenvedőkre, és buzgón imádkozzunk értük.

H Í R E K

Megjelent a Krisztinavárosi Hírek újévi száma, a bejáratoknál a tárolókban a
hírlevelek mellett helyeztük el. Vigyenek Testvéreink családjuknak, barátjuknak,
aki nem tud eljönni érte!


