HIRDETÉSEINK
- Hétfőn kezdődnek a karácsonyi előkészületünkben olyan fontos hajnali–
roráte szentmisék hétköznapokon minden reggel 6 órakor. Szeretettel hívjuk a
mindig hűséges híveinket iskolás gyermekeikkel együtt, hogy igazán mély
előkészületünkhöz tartozzon az ezeken a szentmiséken való részvétel. A
hajnali szentmisékre való tekintettel este csak pénteken és szombaton (és
természetesen vasárnap) lesz szentmise.
- Ministránsok, figyelem! Pontszerzési verseny indul a hajnali szentmiséken.
Eredményhirdetés: Karácsonykor.
- 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.
- Kedden este 8 órára Siloe közösségünk szeretettel várja a kedves híveket
szentségimádásra, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- A Budaörsi 1. sz. Iskola adventi koncertjét templomunkban csütörtökön
délután 4 órakor tartja. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
- A Te Deum Egyesület szervezésében adventi kézműveskedésre várunk
minden gyermeket szombaton 10 órától a PostArt-ba.
- Jövő vasárnap advent 2. vasárnapja lesz. Szombaton az esti szentmise 5
órakor kezdődik, ezt követően 6 órakor gyertyagyújtás lesz a téren, majd
hangverseny lesz a templomban. Részletek a kihelyezett plakátokon.
- Már most jelezzük, hogy a Kolping-család Mikulás-napi kiállítása és jótékonysági vására jövő vasárnap, 8-tól 13 óráig lesz megtartva Katolikus Iskolánkban. Ugyancsak vasárnap délután 4 órakor templomunkba érkezik Szent
Miklós püspök. A találkozásra szeretettel hívjuk egyházközségünk gyermekeit szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
- Jövő vasárnap a fél 11-es szentmise német nyelvű lesz.
- A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány idén is szervez határon túli magyar
gyermekeknek karácsonyi ajándékgyűjtést. Örömmel fogadunk jó állapotú
kisebb játékot, könyvet, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszereket, édességet, kisebb ajándékcsomagokat. Előre is köszönjük a hívek felajánlásait, amit
vagy a bencés iskola portáján, vagy a templomban helyezhetnek el.
- 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.
- Hétfőn Damaszkuszi Szent Jánosra, szerdán Szent Miklós püspökre, csütörtökön Szent Ambrus egyháztanítóra emlékezünk. Pénteken van december 8-a,
a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szentmisék reggel 6-kor, déli 12-kor a
Kőhegyen, és este 6 órakor lesznek. Az esti szentmisét követően az elsőáldozóknak és szüleiknek szentségimádása következik.
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
dr. Béres István
Kolumbán László

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
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Útravaló Advent 1. hetére
2017. december 3.
OLVASMÁNY
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8
Izajás próféta lehullott falevélhez hasonlít bennünket, amelyet a bűn
forgószele sodor. Tüzek lobbannak, és az avar elég. Az ember számára
azonban van remény: Isten ugyanis Atyánk és Megváltónk.
Te vagy Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és
Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk,
régtől fogva ,,Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy
letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett,
hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért,
örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet, így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének
színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek!
Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem
látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok
javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar, elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül
hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted
előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának.
Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te,
aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj
ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk, s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR
79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19
Válasz: Téríts meg, minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat,
és szabadok leszünk! 4. vers
SZENTLECKE
1 Kor 1, 3-9
Az apostol úgy tekint vissza a korintusi egyház alapítására, hogy annak
idején Isten minden kegyelemmel elhalmozta őket, s megengedte nekik,
hogy Krisztus tanúi lehettek. Ezért remélhetik, hogy megkapják az állhatatosságot, hiszen Isten megtartja ígéretét. Viszont a hívőnek is az a kötelessége, hogy igazi hűséget tanúsítson az evangélium szerinti élettel.
Az Egyháznak látható jelnek kell lennie a világban.
Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől
és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet
Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden
tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg
Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus
napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
EVANGÉLIUM
Mk 13, 33-37
Mi már az első adventnek, a Krisztus-várásnak csak emlékét ünnepeljük.
De várjuk Krisztus második eljövetelét, illetőleg a vele való találkozást,
amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy nem
tudjuk sem a napot, sem az órát. Legyünk készen mi is Isten akaratának
teljesítésére. Így leszünk méltók a vele való találkozásra.
Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok!
Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is,
amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy
virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este vagy éjfélkor; kakasszóra vagy
reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

Szeretet és felelősség a teremtett világ iránt
1. Teremtmények vagyunk
Az ádvent: visszatérés a kezdethez, odaállás a rajtvonalhoz.
Az ádvent: annak felidézése, hogy a teremtés nemcsak körülöttünk,
de bennünk is „sóhajtozik” és „várja a megváltást”.
Az ádvent: közösségvállalás Krisztusban mindazokkal, akik őszintén, sokszor küszködve, néha kétségbeesetten és olykor tévutakon is
keresnek – hiszen „az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a
mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben
él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása,
és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne találna szívükben.” (GS 1)
Az ádvent: őszinte odaállás Isten elé úgy, ahogy vagyunk.
Az ádvent: teremtményi testvériségünk megélése mindenkivel és
minden létezővel Istenben, a Teremtőben.
„A világegyetem úti célja Isten teljessége, amelyet a feltámadt Krisztus, az
egyetemes kibontakozás tengelye már elért. Ezzel egy újabb érvet sorakoztattunk fel arra, hogy elutasítsuk az emberi lény bármiféle zsarnoki és felelőtlen
uralmát a többi teremtmény felett. A többi teremtmény végcélja nem mi vagyunk. Mindnyájan velünk együtt és rajtunk keresztül a közös végcél felé haladnak, ez pedig Isten, a maga transzcendens teljességében, ahol a feltámadt
Krisztus átölel és megvilágít mindent. Az értelemmel és szeretettel felruházott
embernek ugyanis, akit Krisztus teljessége vonz, az a feladata, hogy minden
teremtményt visszavezessen Teremtőjéhez.” (Ferenc pápa: Laudato sì 83)

Mit vállalhatok?
– gyalog menni, ahová csak lehet – azért is, hogy jobban a „bőrömön
érezzem” a távolságot, a teret, a levegőt, jobban benne legyek mindabban, ami körülvesz,
– kenyeret sütni – azért is, hogy jobban megtapasztaljam azt, ahogyan a Teremtő táplál,
– növényt ültetni, kertészkedni – azért is, hogy részt vegyek a Föld
gondozásának rám bízott feladatában,
– madárodút kihelyezni – azért is, hogy „hirdessem az evangéliumot
minden teremtménynek” (vö. Mk 16, 15),
– imádkozni a teremtésért – azért is, hogy magam is jobban megtapasztaljam teremtményi rászorultságomat a fenntartó Szeretetre,
– időt tölteni a teremtés szemlélésével – azért is, hogy szelídebb legyek, mert „az övék lesz a Föld” (vö. Zsolt 37, 11; Mt 5, 5),
– hajléktalannal, kéregetővel kezet fogni és érdeklődve elbeszélgetni
– azért is, hogy tegyek valamit a „selejtezés kultúrája” ellen (LS 22).
(Teljes cikk: www.teremtesvedelem.hu)

