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- Holnap, hétfőn reggel 8 órakor nem lesz szentmise, mert Szent
Szilveszter napja lévén, este 6 órakor tartunk szentmisét, melyben az
evangélium után nem lesz prédikáció, hanem a szentmise végén, az
áldozás után hangzik el az egyházközségi beszámoló, melyhez kapcsolódik a kihelyezett Oltáriszentség előtt elhangzó hálaadó imádságunk, valamint az ünnepélyes Te Deum.
- Kedden van január 1-je, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe. Parancsolt ünnep, ezért a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek, az esti mise 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 2019-ben 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.
- Szerdán Nagy Szent Vazulra és Nazianzi Szent Gergelyre emlékezünk, csütörtökön Jézus Szent nevének van az emléknapja, pénteken
lesz elsőpéntek, reggel 8-kor az iskola részvételével lesz szentmise,
ezt követően egész napos csendes szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, majd este 6-kor szentmisével zárul a
nap. Jövő vasárnap lesz Vízkereszt, illetve Háromkirályok ünnepe.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Fodor Dávid
Leszi Lióra Angéla
Az elmúlt héten eltemetett halottunk:
Zsámbokrétzky Olivér
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! És az örök világosság fényeskedjék neki!

Istentől áldott, békés, boldog új évet kívánunk
egyházközségünk minden tagjának!

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló a Szent Család vasárnapját
követő hétre
2018. december 30.
OLVASMÁNY
Sir 3, 3-7. 14-17a
Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten
uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot.
De már 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 meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd
meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted
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. Krisztus
maga is így nyilatkozott (Jn 15, 12). 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
Lk 2, 41-52
Lukács bemutatja, hogy Jézus valóságos emberi természetben élte meg a
maga istenfiúságát. Tudata gyermekkorától kezdve bontakozott. Istenfiúságának első jelét a jeruzsálemi zarándoklat alkalmával adta. A természetfeletti megismerés és a világhoz való viszony összeegyeztetéséhez nála is
tapasztalatra volt szükség. Viselkedése egyben azt is jelzi, hogy kilétét titok veszi körül. Mária és József ezt tudták születésétől kezdve, de most
megtapasztalják, hogy Jézus az Atya vezetése alatt áll, és az ő akaratát
fogja teljesíteni.
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi
szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A
gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei
észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van,
már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és isme-

rősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe,
hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt
ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt,
nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért
tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő
azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám
dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik.
Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett
bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
Martos Levente Balázs:

Folyamat és végpont
- Néhány szempont a szinoptikus evangéliumok eucharisztikus teológiájához (3.) –

Az utolsó vacsorán Máté és Márk evangéliuma
szerint Jézus még egy mondattal kiegészíti az
Eucharisztiát alapító igéket. Ebben az ő végső időkre
szóló ígéretét halljuk ünnepélyes formában, miszerint nem iszik a szőlőtő
terméséből addig a napig, amíg majd „újat” nem iszik Atyja országában,
illetve Isten országában.
Az „Isten országa” kifejezés Márknál újabb, eszkatologikus értelemben abszolút végpontot jelöl, hiszen ezt az országot hirdette meg működésének kezdetén Jézus, mint nemsokára beteljesedőt, mint minden megtérés és Istenhez fordulás alapját. Jézus az árulással és a várható halállal
szemben is hangsúlyozza, hogy Isten országa beteljesedik. Várakozásban
és teljes reménységben adja oda az életét. A lakoma, amely most zajlik, a
végső időben, Isten országában teljesedik be, s így annak eljövetelére is
utal.
Az utolsó vacsora, illetve benne az Eucharisztia alapítása olyan végpont, amely nyitott, amely még továbbmutat: a történet olvasója a tanítványokkal együtt azzal a Jézussal találkozik, aki tisztában van közeli halálával, aki életének és küldetésének beteljesedésére készül. A kereszttel
és a feltámadással együtt a vacsora gesztusai mégis végpontot sejtetnek: a
lakoma készen áll, a szövetség megköttetik.
/Forrás: Communio. Nemzetközi Katolikus Folyóirat, XXVI. évf. 2018/1-2.,
(főszerk.: Puskás Attila), Szent István Társulat, Budapest, 2018./

