HIRDETÉSEINK
Ma, vasárnap este a szentmiséhez kapcsolódva végezzük év végi
hálaadásunkat az Úristen felé. Éppen ezért az esti szentmisében az evangélium után nem lesz prédikáció, mert a szentmise végén, az áldozás után
hangzik el az egyházközségi beszámoló, amelyhez kapcsolódik a kihelyezett Oltáriszentség előtt elmondott hálaadó imádságunk, valamint a Te
Deum. Erre való tekintettel a szentmise előtti szentségimádás elmarad.
Holnap, január 1-jén Szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. Parancsolt ünnep, ezért a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek, - az esti
szentmise előtt nem lesz szentségimádás.
Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket
szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
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.
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.
Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, kedd-csütörtök
14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
Kedden Nagy Szent Vazulra és Nazianzi Szent Gergelyre emlékezünk. Szerdán Jézus Szent nevének lesz az ünnepe. Pénteken van
elsőpéntek, betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk. Reggel 8 órakor az iskola részvételével lesz szentmise, ezt követően egész napos csendes szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, majd
este 6 órakor szentségeltétel és szentmise lesz.
Szombaton, január 6-án van Vízkereszt, illetve Három Királyok
ünnepe. Szentmisék ½ 8-kor, ½ 11-kor és este 6 órakor lesznek. Az esti 6
órát követően Almási László Attila orgonaművész Karácsonyhoz kapcsolódó hangversenyét hallgathatjuk. Szívesen ajánljuk érdeklődő híveinknek.

Ezúton kívánunk Istentől áldott, kegyelmekben
gazdag Új Évet egyházközségünk minden tagjának!
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OLVASMÁNY
Sir 3, 3-7. 14-17a
Az ószövetségi bölcsességi irodalom szerint a világ felett abszolút módon
érvényesül Isten uralma. Ez adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s
így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.
Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta
az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit
engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik,
meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki
szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam! Legyen gondod apádra
öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha megfogyatkozik is
erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján
se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és
elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni
fogsz.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
127, 1-2. 3. 4-5
Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén
halad.
SZENTLECKE
Kol 3, 12-21
Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga
szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Ahol
ilyen békében élnek az emberek, ott meghallják Isten szavát, ami az öröm
és vigasztalás forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.

Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek
magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek
egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be
szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon!
Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek
Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében
tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert
ez kedves az Úr előtt! Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek
életét, hogy kedvüket ne veszítsék!
EVANGÉLIUM (hosszabb forma)
Lk 2, 22-40
Mária és József áldozata arról tanúskodik, hogy tisztelték Isten törvényét. Simeonhoz és Annához hasonlóan nekünk is küldetésünk: meglátni
Jézust, vele találkozni a templomban és utána beszélni róla másoknak.
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak,
amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent
tulajdona”. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye
szerint „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul
bemutatni.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és
istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott
benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította,
hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték
szülei, hogy a törvény előírása szerint cselekedjenek vele. Simeon
a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim
meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készí-

tettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek.”.
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon
mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához,
Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan
feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos
gondolatai!”
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem
hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette az
Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek
városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Imádság a családokért
Ó, Jézus, add, hogy családjainkban
béke és egyetértés uralkodjék,
hogy tiszteletben tartsák az imát
és Isten törvényét,
és hogy a törvény megtartása
ennek szeretetét is jelentse.
Ó, Jézus, élj úgy
minden keresztény családban,
amint egykor Názáretben éltél,
tartsd meg szereteted által
a család egységét minden pillanatban,
és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó Jézus
azt a családi békét,
amely egyedül képes megenyhíteni
az élet keserűségeit.
Szent XXIII. János pápa

