HIRDETÉSEINK
- Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik
elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- (A 9 órás szentmisével kapcsolatban felvetett gondolatot, hogy a szentmisével
egyidőben a hittanterembe vigyük fel a kisgyermekeket felnőttek kíséretében, az
egyházközségünk vezetősége felelőssége tudatában megtárgyalta. Együtt érezve
a közös gonddal, kéri a családokat, hogy gyermekeiket hozzák csak a szentmisére
és szoktassák arra, hogy templomba jönnek, ahová nem kell hozni a játszótérre
alkalmas játékaikat. A szentmise mozgalmas hangulatát természetesnek tartjuk,
és továbbra is ezt szeretnénk érezni.)
- Kedden este 6 órakor a Vivaldi Alapfokú Művészeti iskola adventi hangversenye lesz templomunkban, míg szerdán este 6 órakor a Herman Iskola ugyancsak
adventi hangversenyét hallgathatjuk.
- Szombaton, december 23-án, az esti szentmise 5 órakor kezdődik, ezt követően
6 órakor gyertyagyújtás lesz a téren. Hangverseny ezen a napon nem lesz.
- Ez a hétvégénk nagyon összetett, ezért egy kis pontosítást hangsúlyozunk:
vasárnap advent 4. vasárnapja lesz a délelőtti szentmiséken, míg délután már
Karácsony vigíliája, illetve a Szenteste következik. Vasárnap délután 3 órakor
iskolánk gyermekei a betlehemi pásztorjátékot mutatják be templomunkban,
melyre szeretettel hívjuk a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
Vasárnap este nem lesz szentmise, tekintettel a Szentestére, mert éjfélkor lesz a
szokásos, Krisztus születését köszöntő ünnepi szentmise.
- Másnap Szent Karácsony ünnepén vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
A ½ 11-es szentmisén templomi énekkarunk, a Werner Kórus énekel.
- Elkezdődött az Egyházközségünkön belül működő csoportok programjainak
összeírása azzal a céllal, hogy egy közös digitális naptár alapján a tervezett
programok időpontjáról és az esetleges időpont-egybeesésekről tudomást szerezzünk. Ezért kérjük a csoportok vezetőit, hogy juttassák el első körben a csoport
pontos nevét, a csoport vezetőjének nevét és email címét plébániai email címünkre: plebaniahivatal@brke.org.
- A következő esztendőre elkészítettük intenciós könyvünket, ennek ismeretében
fogadjuk a jövő évre szóló miseszándékokat.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: h-sz-p 8-14 óráig, k-cs 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
- A Budaörsi Kolping-család által szervezett Mikulás-napi kiállítás és jótékonysági vásár kapcsán a plébánia Karitász-csoportja ez úton szeretne köszönetet
mondani a szervezőknek a munkájukért, az árusítóknak pedig a nagyvonalú
adományokért. A vásáron 229 eFt gyűlt össze, melyet a Karitász-csoport a
budaörsi egyházközség rászoruló családjai között fog szétosztani ajándékcsomagok formájában.
- Megjelent „Élünk” című újságunk karácsonyi száma. Gazdag anyagával szívesen ajánljuk híveinknek.
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OLVASMÁNY
Iz 61, 1-2a. 10-11
Isten Lelke az Ószövetségben a teremtő és éltető erőt jelentette. A próféta
tudja, hogy ezt a Lelket kapta küldetéséhez. Feladata az, hogy tanúskodjék Isten irgalmasságáról, hogy hirdesse az örömhírt az elhagyatottaknak, hogy gyógyítsa a megtört szívűeket. Küldetését megtiszteltetésnek
veszi és örömmel teljesíti. Ebben előképe a Messiásnak, aki majd egészen
birtokolja a Szentlelket és meghozza a szabadulást a bűntől.
A próféta így beszél: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl
az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és
meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek
a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem
az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített,
mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki
ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit,
és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az
igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Lk 1, 46-48. 49-50. 53-54 (3a. tónus)
Válasz: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.
SZENTLECKE
1 Tessz 5, 16-24
A hívő kereszténynek joga van az örömre, hiszen megkapta a kinyilatkoztatást az élet értelméről, erkölcsi kötelességeiről, a bűnbocsánatról és
Isten irgalmáról. Ez az ismeret igazítja el az imában és a földi javak értékelésében. Tudja, hogy a Szentlélek működik az Egyházban, segíti az
igazság megtalálásában, és erőt ad arra, hogy gyengesége ellenére is kitartson a jóban.

Testvéreim! Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene
szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg
szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus
Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő
majd végbe is viszi.
EVANGÉLIUM
Jn 1, 6-8; 19-28
János feladata volt a Messiás útjának előkészítése. Tanúskodása előképe
lehet a keresztény magatartásnak. Semmi kiváltságot és dicsőséget nem
követel magának. Ő nem a Messiás, nem Illés, nem a Próféta, akit úgy
vártak, mint a nagy átalakulás megszervezőjét. Jánosnak egy feladata
van: a bűnbánat hirdetése. De jelzi a Messiás igazi nagyságát is: Szentlélekkel fog keresztelni, vagyis valóban Istenhez kapcsolja a hívőt.
Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János
volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek
hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?” Erre
megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a
Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: ,,Hát akkor? Talán Illés
vagy?”. ,,Nem vagyok” -- felelte. ,,A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz
magadról?”
Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az
Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te
vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem
ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok
méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol
János tartózkodott és keresztelt.

Szeretet és felelősség a teremtett világ iránt
3. Örömmel várjuk megtestesülésedet
-

Az advent: vigasztalás és boldogság, hogy Isten válaszol, nem hagy
magunkra.
Az advent: a teremtésben már kezdetektől adott ingyenes ajándékra
való örömteli ráismerés.
Az advent: felkészülés a legnagyobb Ajándék, az emberré lett Isten
elfogadására.
Az advent: a bizalom elsajátítása az Ígéretben, mely nem csal meg.
Az advent: a megajándékozottság viszonzásának megtanulása
továbbajándékozással.
Az advent: a közösség keresése Azzal, „akitől minden közösség
származik mennyben és Földön” (Ef 3,15).
Az advent: teremtett társteremtői mivoltunk átélése, Isten gesztusainak
„ellesése”.

Mit vállalhatok?
– kistermelőtől közvetlenül vásárolni – azért is, hogy a szükségletek kielégítésén túl kapcsolatokba is lépjek vásárlásaim során,
– közterületen „kalóz-kertészkedni” – azért is, hogy embertársaimat segítsem
újból rácsodálkozni teremtmény-társainkra,
– karitatív szervezeteknek fizikailag besegíteni – azért is, hogy viszonozzam a
megajándékozottságot, melyben részem van,
– karácsonyra szellemi ajándékot beszerezni (pl. színházjegy, vagy egy
szép idézet, ima) – azért is, hogy ellentmondjak a pénz és a haszonelvűség
logikájának,
– már nem használt, de még másnak hasznosítható ruhát, holmit megfelelő
helyen felajánlani, oda elvinni – azért is, hogy a birtoklás kultúrája helyett az
adás kultúráját gyakoroljam,
– imádkozni a teremtésvédőkért – azért is, hogy megérezzem a magam egységét
a világ egyensúlyát veszélyeztető folyamatok ellen kis vagy nagy léptékben
küzdőkkel,
– december 24-én kisgyerekek szüleit tehermentesíteni – azért is, hogy
mélyebben belépjek szeretetemmel mások életébe, ahogyan Krisztus belépett a mi
emberi valóságunkba,
– sétálni, kirándulni a természetben – azért is, hogy az ünnep felé közeledve
„pörgés” helyett visszaigazítsam lelkem ritmusát a természetben szóló Teremtőéhez,
– magányosoknak karácsonyi üdvözletet küldeni – azért is, hogy túllépjek
szeretetemmel a megszokott és kényelmes körökön.
(Teljes cikk: www.teremtesvedelem.hu)

