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- Holnap, Szent Karácsony ünnepén vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. A ½ 11-es szentmise templomi énekkarunk közreműködésével lesz.
Karácsony másnapján, Szent István vértanúnak lesz az ünnepe. Szentmisék: ½
8-kor, ½ 11-kor és este 6 órakor lesznek. A két ünnepnapon az esti szentmise
előtt nem lesz szentségimádás.
- Szerdán lesz Szent János apostol ünnepe. A reggel 8 órai szentmisével
kapcsolatban tartjuk meg a Szent János-napi bormegáldást. Akik szeretnék,
hogy borukat megáldjuk, erre a szentmisére hozzák, és helyezzék el az oltár
melletti kis asztalra. (Szerdán este nincs szentmise.)
- Csütörtökön van aprószentek ünnepe, ez a nap templomunkban a szentségimádás napja. Reggel 8 órakor is tartunk szentmisét, melynek végén ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget csendes szentségimádásra 11 óráig. Ezt
követően szentség-eltétel lesz. Délután 4 órakor német nyelvű imaóra lesz – a
szentség-kitételt követően – majd 5 órakor egész egyházközségünk imaórája
következik. Ennek végeztével ünnepélyes szentség-eltétel lesz, majd 6 órakor
szentmise zárja a napot.
- Pénteken és szombaton reggel nem lesz szentmise, de este 6 órakor igen.
- Vasárnap a Szent Család Ünnepe lesz, minden szentmisével kapcsolatban a
jelenlévő családokat ünnepélyesen megáldjuk. Ez a nap az év utolsó napja
egyben, amikor az év végi hálaadás esedékes. Ezt a hálaadásunkat a vasárnap
esti szentmisével kapcsolatosan tartjuk meg. Az esti szentmisén az evangéliumot követően nem lesz prédikáció, mert az áldozás után következik az év végi
egyházközségi beszámoló, majd ezt követően a kihelyezett Oltáriszentség előtt
hálaadó imádságot mondunk és a Te Deumot énekeljük. Ezért vasárnap az esti
mise előtt nem lesz szentségimádás. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket a közös hálaadásra.
- Már most jelezzük, hogy január 1-je hétfőre esik, parancsolt ünnep, vasárnapi miserend lesz.
- 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.
- Megjelent „Élünk” című újságunk karácsonyi száma. Gazdag anyagával
szívesen ajánljuk híveinknek.
- Glória Kegytárgyboltunk Karácsony és Újév között zárva lesz. Amennyiben
mégis ebben az időben szeretne vásárolni valaki, az üzlet ajtaján található
telefonszámon jelezze az igényét.

Istentől áldott, boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló Advent 4. vasárnapjára
2017. december 24.
OLVASMÁNY
2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
A szövetség ládája Mózes kora óta Isten jelenlétének jelképe volt és sátorban őrizték a pusztai vándorlás után is. Dávid templomot akar építeni
számára. Ezzel kapcsolatban kapja a jövendölést a Messiásról, aki az ő
családjából származik. Elküldése befejezése lesz azoknak a jótéteményeknek, amelyeket népével szemben Isten gyakorolt. Isten elővételezi irgalmát, és nem Dávid érdemeit jutalmazza.
Amikor Dávid király már a házában lakott, és az Úr nyugalmat
adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom,
az Úr ládája meg, sátorban lakik.” Erre Nátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az
Úr.”. Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett
Nátánhoz: ,,Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt
mondja az Úr: »Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy népem, Izrael fejedelme
légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked,
olyat; mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és
nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint
kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem,
Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli
veled az Úr, hogy fölépíti uralkodóházadat. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó
utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atyja leszek, ő meg
a fiam lesz. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt,
és trónod mindörökké szilárd marad.«”

VÁLASZOS ZSOLTÁR
88, 2-5. 27. 29
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!
SZENTLECKE
Róm 16, 25-27
Az Ószövetségi jövendölések többnyire Izraelre vonatkoznak. De ezekben
el volt rejtve Isten végleges szándéka, hogy minden embert meghív az
üdvösségre. Pál apostol ennek az egyetemes tervnek az eszköze: a pogányokat is el akarja vezetni az Isten előtti engedelmességre.
Testvéreim! Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket
evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a
titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de
amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit
befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen
dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.
EVANGÉLIUM
Lk 1, 26-38
Isten legnagyobb beavatkozása a történelembe: a Fiú beleszületik az emberiség családjába, magára veszi az ember minden baját és örömét, ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének.
A hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának elfogadása mellett.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid
házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára
Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés
ez. Az angyal azonban folytatta: ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút
szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha
nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan
történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt
válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje

borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant
öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak
tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így
szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szeretet és felelősség a teremtett világ iránt
4. Minden általa és érte teremtetett
Negyedik heti elmélkedésünkben már nem ajánlunk választható feladatokat, de a Laudato si' enciklikából vett gondolatokkal arra szeretnénk hívni
azokat, akik követték meghívásunkat, hogy az ünnepet is igyekezzünk a
teremtés és megtestesülés titkának hívő szeretetével megélni.
- Az advent: ránevelni magunkat a múltnál és jelennél biztosabb jövő
reményére.
- Az advent: megélni és megszeretni végességünket a Végtelenbe vetett
hittel.
- Az advent: megbarátkozni korlátainkkal, hogy el tudjuk fogadni mások
korlátait.
- Az advent: lemondani saját tökéletességünk ábrándjáról, hogy ajándékba
megkaphassuk a tökéletes Szeretetet.
- Az advent: gazdagsághoz és kényelemhez való ragaszkodásunk feladása,
rátekintve arra, Aki szegényen lett egy velünk.
„A valóság keresztény felfogása szerint az egész teremtés rendeltetése Krisztus
misztériuma által valósul meg, aki jelen van az összes dolog kezdetétől fogva:
»Minden általa és érte teremtetett« (Kol 1,16). János evangéliumának prológusa
(1,1–18) Krisztus teremtő tevékenységét isteni szóként (logosz) mutatja be. De ez a
prológus meglepő kijelentést tesz: ez a szó »testté lett« (Jn 1,14). A Szentháromság
egyik személye beilleszkedett a teremtett kozmoszba, osztozott annak sorsában
egészen a keresztig. A világ kezdete óta, de különösen is a megtestesüléstől fogva a
természeti valóság egészében – rejtett módon – Krisztus misztériuma működik
anélkül, hogy csorbítaná annak autonómiáját.” (Ferenc pápa: Laudato sì 99) „A
keresztény tapasztalat számára az anyagi világ minden teremtménye a megtestesült
Igében találja meg igazi értelmét, mert Isten Fia felvette személyébe az anyagi világ
egy darabját, és ezáltal elültette az anyagi világba a végleges átalakulás csíráját: »A
kereszténység nem utasítja el az anyagot és a testi valóságot, sőt a liturgikus
cselekményben az ember testisége teljesen megkapja igazi értékét, az emberi test itt
mutatja meg legbensőbb természetét, hogy a Lélek temploma, és itt jut el a Jézus
Urunkkal való egyesülésre, aki maga is testté lett a világ üdvösségéért.«” (LS 235)
(Teljes cikk: www.teremtesvedelem.hu)

