HIRDETÉSEINK
Hétfőn a felnőttek részére lesz katekézis este ½ 7-től Katolikus
Iskolánkban. Mindenkit szeretettel várunk.
Vízkereszt, vagy a Három Királyok ünnepével kapcsolatos
szép gyakorlat, hogy új házakat, lakásokat áldunk meg, ezzel kapcsolatos kéréseknek szívesen teszünk eleget. Ezzel kapcsolatban kérjük,
hogy személyesen találkozzunk az esemény pontosítása végett.
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.
A német nyelvű szentmisével kapcsolatban jelezzük, hogy januárban a kitelepítési évforduló határozza meg a szentmise időpontját, vagyis január 21-én ½ 11-kor lesz a német mise. Ehhez kapcsolódóan Katolikus Óvodánk előtt lesz a szokásos koszorúzási ünnepség a
megemlékezéssel kapcsolatban, a mise után.
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
A Párkapocs Egyesület következő előadása január 13-án 19
órakor lesz a Mindszenty Iskolában, címe: „Szeretni az Egyházat”.
Előadók: Oszvald Ferenc és Enikő lesznek. Mindenkit szeretettel várnak.
Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, keddcsütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
Az elmúlt héten eltemetett halottunk:
Aradi Istvánné Teréz
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! És az örök világosság fényeskedjék neki!

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB-Banknál:
11103303-19828983-36000001
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OLVASMÁNY
Iz 42, 1-4; 6-7
A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy
reményt, bátorítást ad: a megroppant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy
Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával
indult el küldetésének teljesítésére.
Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot
visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és
szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri
össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az
igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én
formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a
sötétben ülnek.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
28, 1 a és 2. 3ac-4. 3b. és 9b-10
Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet!
SZENTLECKE
ApCsel 10, 34-38
Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága mellet. Az Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal s működése

Isten irgalmának kiáradását jelezte. Az Atya azt is igazolta, hogy akik
hisznek Fiában, azokra kiárasztja a Szentlelket s ezzel megadja nekik a
képességet, hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek.
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és
ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik
is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség
Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Júdeáig attól
kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az
Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig,
amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden
ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.”
EVANGÉLIUM
Mk 1, 7-11
Keresztelő Szent János nagysága abban rejlik, hogy alázatos és önzetlen.
Nem a saját dicsőségét keresi, hanem hivatását teljesíti: arról beszél, aki
utána jön, aki Szentlélekkel keresztel, aki az Atya szeretett Fia.
Abban az időben: Keresztelő János azt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és
megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig
Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket.”
Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt,
amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint
egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy
az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”

Urunk Megkeresztelkedése
Karácsony ünnepe rövid ideig tart. Nemsokára eltesszük a karácsonyi díszeket, a szekrénybe kerülnek otthonunk középpontjából. A karácsonyi ünnepkör mintegy záróünnepeként, most az
Egyház elénk állítja Jézus Krisztus megkeresztelkedésének jelenetét. Keresztelkedésével Jézus igent mond az Atya akaratára. Ezzel
indul földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa
Isten emberszerető jóságát.
Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban figyelmeztet
minket arra, hogy hogyan értékel minket, embereket. János azokat keresztelte meg, akik bűnösök voltak, de megbánták bűneiket.
Jézus eljött hozzánk, hogy megmutassa, hogy szerető testvérünk
akar lenni.
Isten mindannyiunkat kiválaszt egy konkrét feladat végrehajtására. A kihívás az, hogy nem mindig könnyű megtalálni ezt a
feladatot, amellyel Isten megbíz bennünket.
Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy tanúságot tegyen
az igazi világosságról. A legnagyobb tanúságtétel, amit Keresztelő János nekünk mutat, az, hogy neki mindig világos volt, mi a
hivatása. De ebben a hatalmas munkában a saját maga személyét
soha nem tartotta fontosnak, hanem a Jézus Krisztushoz vezető
legegyenesebb, üdvözítő utat mutatta. „Íme az Isten báránya! Ő a
világ egyetlen megváltója.”
Valóban: kihez vezetjük a többieket, vagyis kit mutatunk a
többieknek - akár gyermekünknek, a szomszédjainknak, barátainknak, szavainkkal és cselekedeteinkkel? Jézushoz vezetjük
őket? Vagy saját magunkhoz?
A megszentelő kegyelem által mi is Isten gyermekei lettünk. „Fény hull Krisztusra, és mi reánk is. Krisztus megkeresztelkedik,
vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljuk belőle.” írta Nagy Szent Gergely. A mai napon újítsuk meg keresztségi
fogadalmunkat - ne csak szóval, de tettekkel is.
Ahogy Jézus kilépett a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a
mennyei Atya akaratát, úgy mi is a szentmise ajándékaival megerősítve induljunk és teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya
akaratát.
(Fransis Magung SVD elmélkedése – www.verbita.hu)

