HIRDETÉSEINK
- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
- A már jelzett Ökumenikus imahét hétfőn kezdődik. A közös imádság
helyszíne és igehirdetője az alábbi táblázatban található. A befejezéskor
esedékes szerény agapét a mi egyházközségünk biztosítja, mégpedig Katolikus Iskolánk aulájában, a közös imádságot követően. Ezzel kapcsolatban
kérjük híveinket, hogy sós és édes süteményekkel legyenek segítségünkre,
és gazdagítsák a közös asztalt. Mindezt előre is köszönjük.
Január 22.
hétfő
18 óra

Január 23.
kedd
18 óra

Január 24.
szerda
18 óra

Helyszín

Görög katolikus kápolna

Evangélikus Református
templom
templom

Igehirdető

református

katolikus
görög kato(Márió atya)
likus

Január 25.
csütörtök
18 óra
Baptista imaház (Liget u.
3/2.)

Január 26.
péntek
18 óra

evangélikus

baptista

Katolikus
templom

- Az Ökumenikus imahétre való tekintettel a szentmisék templomunkban hétfőtől péntekig – minden nap – reggel 8-kor lesznek!
- Ismételten kérjük, hogy azok a fiatalok, akik 2018-ban egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián legkésőbb január végéig, hogy a mindnyájuk számára fontos és szükséges jegyeselőkészítő találkozókba bekapcsolódhassanak. Akik halljuk ezt a hirdetést,
adjuk tovább az érintettek felé.
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.
Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket.
Hétfőn Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra, szerdán Szalézi
Szent Ferencre, csütörtökön Szent Pál megtérésére, pénteken Szent Timóteusra és Tituszra, míg szombaton Merici Szent Angélára emlékezünk.
Az elmúlt héten eltemetett halottunk:
Balla Istvánné Margit

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló az évközi idő 3. hetére
2018. január 21.
OLVASMÁNY
Jón 3, 1-5. 10
Az ószövetségi próféta is igyekszik ellensúlyozni azt az elbizakodottságot,
amely sokaknál abból eredt, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahám
utódaival. Jónás könyve példabeszédes történettel mutatja be, hogy Isten
irgalmas a pogányokhoz, s elfogadja imájukat és vezeklésüket: Ninive, a
nagy kiterjedésű város tulajdonképpen az egész pogány világ képe. Izrael
küldetése nem öntetszelgésre szólt, hanem az igaz Isten előtti hódolat
hirdetésére.
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel,
menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok
neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint.
Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment
rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni
kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek
az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát
öltöttek. Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról,
megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
Válasz: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!
SZENTLECKE
1 Kor 7, 29-31
Az apostol figyelmeztetésébe belejátszott az a sejtelem is, hogy a hívek
Krisztus második eljövetelét még saját életük folyamán remélték. A felsorolt
intelmek azonban nem sztoikus egykedvűséget vagy az élet örömeinek
lebecsülését jelentik, hanem a keleti stílus sajátságaival hangoztatják, hogy a
földön nincs végső célunk, tehát végérvényesen semmihez sem köthetjük
hozzá sorsunkat. Mindent úgy kell felhasználni, hogy előbbre vigyen az
üdvösség útján.

Azt mondom, testvérek: Az idő rövid! Ezért, akinek van felesége,
éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül,
mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki
felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ
elmúlik.
EVANGÉLIUM
Mk 1, 14-20
Keresztelő János feladata az volt, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a
messiási idő kezdetét. Jézus majd abból indul ki, amit János hirdetett:
„Térjetek meg, az Isten országa elérkezett”. Jézus maga közvetíti ezt az
országot. Jézusban itt van számunkra az Atya teljes üzenete, egész irgalma
és minden kegyelme. Egyúttal azt is bemutatja, hogy az embernek hogyan
kell Isten akaratát teljesítenie. Ezt a magatartást a megtéréssel és a hittel
tesszük magunkévá.
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten
evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére,
András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek
titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és
testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a
napszámosokkal együtt, és követték őt.
Megjelent Boldog VI. Pál „Eucharisztia” című könyve
A Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában, készülve a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, magyar nyelven kiadta Boldog VI. Pál pápa „Eucharisztia” című könyvét, amely az „Ajándék, jelenlét, titok”
alcímet viseli. A kiadványhoz Erdő Péter bíboros, prímás írt
ajánlást, ebből olvashatunk egy részletet.
„Több szempontból is időszerűnek és örvendetesnek tartjuk, hogy immár a magyar olvasók is kézbe vehetik ezt a gondos válogatást
Boldog VI. Pál pápa Eucharisztiáról mondott beszédeiből, prédikációiból.

Tudjuk, hogy Ferenc pápa számára is igen jelentős VI. Pál alakja és tanítása. Gyakran hivatkozik az ő gesztusaira, előszeretettel idézi megnyilatkozásait. Lehetetlen nem észrevenni a párhuzamot VI. Pál Evangelii nuntiandi
és Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása között: mindketten kiemelik, hogy minden hívőnek evangélium-hirdetőnek kell lennie,
mégpedig elsősorban tanúságtevő életével. VI. Pálnak köszönhetjük, hogy
egy kimondottan a keresztény örömről szóló apostoli buzdítást (Gaudete in
Domino) tett közzé (1975-ben), ma pedig annak lehetünk tanúi, hogy Ferenc
pápánál is kulcsfontosságú a keresztény emberből sugárzó öröm hangsúlyozása.
Egy további fontos szempont, mely e beszédgyűjtemény kiadását időszerűvé teszi, hogy országunkban többéves előkészület kezdődött a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely Budapesten lesz
2020-ban. A magyar főváros egyszer már otthont adott az eucharisztikus
világkongresszusnak, mégpedig 1938-ban, amelyen részt vett Eugenio
Pacelli bíboros államtitkár mint a pápa követe (a későbbi XII. Pius pápa), és
helyettese, Giovanni Battista Montini is (a későbbi VI. Pál pápa). Az itt
közölt beszédek - amelyek természetesen a korra jellemző, olykor kissé nehezen követhető, barokkos szónoki stílusban íródtak - segíthetnek bennünket abban, hogy felfedezzük az Eucharisztia valóságának végtelen gazdagságát, s ezen túlmenően, hogy életünknek, tetteinknek, világszemléletünknek valóban az Eucharisztia legyen éltető forrása.
Boldog VI. Pál gondolatai, időnként egészen közvetlen hangnemben elhangzó mondatai nemcsak arra buzdítanak minket, hogy higgyük Jézus
valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, hanem arra is, hogy megújítsuk
döntésünket »az egész evangéliumi üzenet mellett«, mert ez »egy szabad
ajánlat szabad embereknek, [...] ez egy ingyenes és érdekmentes ajánlat«
(17. fejezet); azt kéri, hogy mindig az egységre törekedjünk, utasítsuk vissza
»a versengés és a széthúzás szellemét, egymás megszólásának alig észrevehető kísértését« (12. fejezet). Felhívja figyelmünket arra is, hogy az Úrnapja,
Krisztus testének és vérének ünnepe »annak a szeretetnek az ünnepe is,
amelyet egymás iránt, illetve a testvéreink iránt érzünk, akik közé minden
ember tartozik, a legközelebbiektől a legtávolabbiakig, a legkisebbekig, a
legszegényebbekig, a leginkább rászorulókig, sőt azokig, akik netán ellenszenvesek vagy ellenségek« (10. fejezet).
Szívből kívánom minden olvasónak, hogy a VI. Pál eucharisztikus beszédeiről való elmélkedés segítse elmélyíteni hitét a köztünk jelenlévő Úr
Jézusban, növelje reményét Isten országának növekedésében közöttünk, és
tegye tágassá szívét, lángolóvá szeretetét minden ember, kivált a leginkább
rászorulók iránt.”
/Teljes szöveg: www.iec2020.hu/

