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.
- Azok a fiatalok, akik 2018-ban egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig,
hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyes-előkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik halljuk ezt a hirdetést, adjuk tovább az érintettek felé.
Az 1946-os kitelepítési eseményhez kapcsolódó megemlékezés –
koszorúzással -, január 21-én, jövő vasárnap lesz a ½ 11-es szentmisét
követően, melyet német nyelven mondunk.
Szívesen jelezzük, hogy a Budapest-Gazdagréti Plébánián, illetve
Templomban az Eucharisztikus Kongresszusra készülve örökimádó lehetőséget szeretnének bevezetni, illetve megvalósítani. Akik ezzel kapcsolatban szívesen vállalnának szentségimádási órát - állandó jelleggel -,
azok keressék fel a Gazdagréti Plébániát.
Mindszenty Katolikus Iskolánk a következő tanévre szóló beiskolázásról tájékoztató plakátot helyezett ki, az ezzel kapcsolatos lehetőségeket jelezve. A február 21-i és március 7-i beiskolázási tájékoztatót
már most szeretnénk hangsúlyozni. Részletek a hirdetőtáblán.
Jelezzük, hogy az idei Ökumenikus Imahét január 21-től 27-ig
lesz. Budaörsön a közös ima-alkalmak hétfőtől péntekig este 6 órakor
fognak kezdődni. Pontosabban jövő vasárnap adunk tájékoztatást.
A személyi jövedelemadónk 1 %-áról Katolikus Egyházunk javára rendelkezhetünk. Tegyük szívesen, élve a törvény-adta jogunkkal, a
megfelelő időben.
Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, keddcsütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
Hétfőn Remete Szent Pálra, szerdán Remete Szent Antal apátra,
csütörtökön Árpád-házi Szent Margitunkra, míg szombaton Szent Fábián és Sebestyén vértanúkra, valamint Boldog Özsébre, a Pálos Rend
magyar alapítójára emlékezünk.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Varga Bernadett Nóra

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
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Útravaló az évközi idő 2. hetére
2018. január 14.
OLVASMÁNY
1 Sám 3, 3b-10. 19
Sámuel az ószövetségi próféta tipikus alakja. Anyja mint gyermeket
felajánlja a templom szolgálatára, Isten pedig felhasználja üzenetének
közvetítésére. A leírásban benne van a mód is, ahogy Isten eszközéül
választja a küldöttet. Szól, jelet ad, de az embernek szabadon kell a
feladatot elfogadnia. Isten önkéntes szolgálatot követel mindenkitől. A
próféták különben a vallásos élet példaképei is voltak.
Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak
szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az
Úr megszólította: ,,Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt felelte: ,,Itt
vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: ,,Itt vagyok,
hívtál.” Éli ezt válaszolta: ,,Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.”
Erre elment, és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította
Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: ,,Itt
vagyok, hívtál.” Ő azt felelte: ,,Nem hívtalak, fiam, feküdj le és
aludj!” Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr
szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét
szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és
így szólt: ,,Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr
szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: ,,Menj, feküdj le és
aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, hallja a te
szolgád«.” Sámuel elment és visszafeküdt a helyére. Akkor
megjelent az Úr, megállt előtte, és szólította, mint az előző
alkalommal: ,,Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Szólj,
Uram, hallja a te szolgád!” Sámuel növekedett, az Úr pedig vele
volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
39, 2 és 4ab. 7-8a. 8b--9. 10
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

SZENTLECKE
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Keleten és a görög világban a kereszténység a test kétféle értékelésével
találkozott. Az egyik nézet a szabadosság volt, amely gátlás nélkül
hirdette az ösztönök kielégítését. A másik az anyagot és a testet a rossz
hordozójának tekintette. Ezért volt szükség a keresztény álláspont
kifejtésére: az egész ember az Isten teremtménye, s a megigazult ember
testével együtt a Szentlélek temploma.
Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az
Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és
hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek
Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember
elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen
vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek
temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem
vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek
meg tehát Istent testetekben!
EVANGÉLIUM
Jn 1, 35-42
Láthatjuk, hogy az első tanítványok hogyan szegődtek Jézushoz A
kiindulás Keresztelő János tanúságtétele volt, amely nem egyezett a
politikai messiás-várással. Jézus az Isten Báránya, áldozatával fogja
elvenni a világ bűneit De az apostoloknak is hosszú előkészítésre volt
szükségük, amíg felismerték Jézus istenemberi mivoltát.
Abban az időben: Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és
mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az
Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta,
és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy
követik, megkérdezte: ,,Mit kívántok?” Azok ezt felelték: ,,Rabbi ami annyit jelent, hogy Mester -, hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek
meg!” - mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol
lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő
közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik
András volt, Simon Péter testvére. Ő először Simonnal találkozott,
és szólt neki: ,,Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a
Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt

hozzá: ,,Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek
fognak hívni.”
Találkozás Krisztussal
- Erdő Péter Bíboros Úr beszéde Krisztussal különleges módon találkozunk már itt, a
földi életünkben is: a Szentírásban, az Egyház közösségében, legkiválóbb módon pedig az Eucharisztiában.
Az Eucharisztia jelenti magát a szentmise ünneplését,
jelenti a szentáldozást, ahol Krisztus valóságos teste
táplál minket, de jelenti a megőrzött Oltáriszentséget
is, amelyet tisztelettel, szeretettel és imádással veszünk
körül. Amikor most az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, különösen is érezzük át, hogy egy nagy közösségi találkozásra nyílik lehetőség a
résztvevők és a szentségi Jézus között.
Jól tudjuk, hogy az Eucharisztia kezdete, alapítása maga az utolsó vacsora volt. Tehát tiszteletünk és ünneplésünk elsődlegesen magát a
szentmisét veszi körül, a szent liturgiát, a legszentebb cselekményt, amit
itt a földön végezhetünk. Mégis feltűnő, hogy korunkban milyen nagy a
vágy és az érdeklődés a szentségimádás iránt. Ennek pedig nagyon mély
okai vannak. Hisszük és valljuk, hogy Krisztus a szent színek alatt tartósan jelen van a szentmise végeztével is. Krisztust, magát a részünkről
szeretet és imádás illeti. De mi magunk, mai emberek érezzük is, hogy ez
a szentségimádás valódi, közvetlen találkozást jelent.
Amit a történettudomány eszközeivel Jézusról megállapíthatunk, alapot adott arra, hogy tanítványaiban kialakuljon a hit. A történelmi Jézust
nem lehet elválasztani a hit Krisztusától, sőt a legújabb kutatók már
történelmi Krisztusról beszélnek, hiszen maga a történeti megismerés is
elvezet Jézus alakjának messiási jellegéhez. De persze mindig szükséges
marad a hit, az a hit, amely egyszerre tartalommal rendelkezik, bizalmat
kíván, de egyben emberi döntés és Isten kegyelmi ajándéka is.
Az Egyháztól kapott hit elfogadásának és a Krisztussal való személyes, szeretetteljes, szenvedélyes kapcsolatnak az imádásban van egy
rövid útja is. Aki átélte az ilyen találkozásokat, akinek Isten válaszolt
különleges eseményekben, az adott embert lenyűgöző kis csodákban, az
joggal érezheti, hogy már megtalálta az utat. Mert Krisztus közel van
hozzánk minden nemzedékben. Amikor nagyon gyöngék vagyunk,
akkor mutat fel Krisztus feltűnő csodákat, akkor mutatkozik meg a gyengeségben Isten ereje és bölcsessége.
(Elhangzott: a NEK missziós küldötteinek találkozóján 2017. december 2-án.
Teljes szöveg: www.iec2020.hu)

