plébánia
hírlevele
„Aki utánnam jön, hatalmasabb
nálam“ (Mk 1,7)
Az adventi időben az ószövetségi
Izaiás próféta személye figyelmeztet
Krisztus második eljövetelére minden Krisztus-keresőt, de ugyan akkor
ez a próféta lesz az, aki a Szentírási
szövegeken keresztül egészen a betlehemi jászolig fog elkísérni minket.
„Fiakat neveltem és felmagasztaltam,
ők azonban elpártoltak tőlem“ (Iz
1,2). Ezt a szomorúsággal és csalódotsággal megtelet gondolatot olvassuk rögtön Izaiás próféta könyvének
elején, amelyben kifejezésre kerül az
ember hűtlensége az Istennel szemben
és az ő bolyongása távol az Istentől.
Valójában mindig az ember távolodik el Isten szövetségétől, amelyet
az embernek kívál. Ez a hűtlenség
különböző formákban minden korban megismétlődik. Annak ellenére,
hogy az ember nap, mint nap elpártol
a boldogságot kínáló Istentől, szük-
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séges tudatosítanunk, hogy az Isten
soha sem fordít hátat az embernek.
Mindig Ő az, aki hű az emberrel
kötött szövetséghez, ahogyan arra
minket szt. Pál apostol is figyelmeztet, amikor azt írja: „Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha
hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert
önmagát meg nem tagadhatja“ (2Tim
2,12-13).
Isten mindig az ember segítségére siet. „Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette,
nem hagytad őt a halál hatalmában.
Mindenkinek irgalmasan segítségére
siettél, hogy aki téged keres, rád találjon“ - imádkozzuk az egyik mise
szövegben is (IV. eukarisztikus ima).
Erre a segítségre ismerhetünk rá már
a gyermek Jézus személyében is.
Annak ellenére, hogy legtökéletesebben Krisztus személyén keresztül ismerhetünk rá, hogy ki az Isten
és mekkora szeretettel van az ember iránt, szükséges volt, hogy Isten

előkészítse a sötétségben létező embert az Evangélium befogadására.
Az előfutár szerepe Keresztelő János
személyén keresztül valósult meg.
Keresztelő János a bűnbánat keresztségét és bűnök bocsánatát hirdetve,
Krisztus érkezésére irányította az ember figyelmét. A világ Világosságát
kizárólag az tudja befogadni, aki elismeri elsősorban a bűn sötétségének
valóságát, a bűnbánat fontosságát és
ami a legfontosabb Krisztus megbocsátó szeretetét az ember iránt.
Keresztelő János keresztsége nem
volt képes megszabadítani az embert a bűn bilincseitől. Azok akik
János keresztségében részesültek
elsősorban azt akarták kifejezni, hogy
bűnös emberek és ebből az állapotból
őszinte szívvel keresik a szabadulást.
Ezért is mondja Keresztelő János,
hogy az, „aki utánnam jön, hatalmasabb nálam.“ Hasonló képpen
mint János, a zsidó törvény sem volt
képes megbocsátani az emberi vétkeket. A törvény kizárólag rá tud mutatni az emberi vétek súlyára. János
keresztésge sem mosta le az emberi
gonoszságot, csupán rámutatott arra
a valóságra, hogy az ember bűnös
és szükésge van az Isten megbocsátó szeretetére. Krisztus az, akinek
hatalma van megbocsátani az emberi
tettek és cselekedetek gonoszságát.
Gyakran nem is tudatosítjuk,
hogy az egész emberi élet túl rövid
számunkra, hogy értelemünkkel
felfogjuk, hogy az Isten mekkora
szeretettel akarja felkarolni és gyó-
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gyítani a bajbajutott embert. Ezt az
óriási szeretet nagyon hűen kifejezi
a tékozló fiú hazatérésekor az apa
magatartása: „Apja már messziről
meglátta és megesett rajta a szíve.
Eléje sietett, a nyakába borult és
megcsókolta“ (Lk 15,20). Valójában
a fiát hazaváró apa képében az Isten irántunk való szeretetét szemlélhetjük.
Miképpen válaszolunk Isten
hívására és embert kereső szeretetére?
Egyáltalán vágyunk azután, hogy viszonozhassuk Isten szeretetét? „Az igazi
világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött … de a világ nem
ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi
azonban nem fogadták be“ (Jn 1,9-11).
Képesek vagyunk felismerni Krisztus
önmagát ajándékozó szeretét? Vagy
inkább érvényesek ránk Izaiás próféta
szavai: „Fiakat neveltem és felmagasztaltam, ők azonban elpártoltak tőlem“
(Iz 1,2)?
Nap, mint nap új lehetőség
elé vagyunk állítva. Mindennap
dönthetünk, hogy Krisztussal akarjuk
járni útjainkat vagy Krisztus nélkül. Ha
Ő nélküle akrunk boldogulni az életben, előbb utóbb sikertelen, fájdalom
és kudracokkal megtelt élet lesz a végeredménye, ahogyan arra az advent
prófétája is int bennünket: „Ha nem
hisztek, bizony, nem maradtok fenn!“
(Iz 7,9). Ebben az adventi időszakban
próbáljunk, mégha gyakran ez a
választás számunkra fájdalmat is okoz,
Krisztus mellett döntni.
Ft. Fehér Tibor atya
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lenni, minden részében vállalni akarta
ember létünket.

Szűz Mária
Szeplőtelen Fogantatása

Forrás:katolikusradio.hu

Ünnepe: december 8.

Szent Anzelm püspök

Mária fogantatása egészen csendes, észrevétlen kezdete a megváltás
megvalósulásának. Isten előkészíti
művét. Advent időszakában a készület
idején Istenre tekintünk, aki csendesen készíti elő művét. Advent sokszor
csendes készülődése igazi örömet, a
karácsony örömét készíti elő szívünkben.

szónoklataiból

(Oratio 52: PL 158, 955-956)
Ó Szűz, áldott vagy te, és benned
nyer áldást minden teremtmény!

Máriában Isten előkészíti az üdvösség művét. Tiszta teremtményt
alkot, akiben méltó hajlékot, alkalmas
édesanyát kap a világba érkező Istenfia. Hiszen egészen emberré akart
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Égbolt, csillagok, föld, folyamok,
nappal és éjszaka, és minden, ami az
emberek hatalmába és használatába
került, örvendezik, ó Úrnőnk, mind
örvendezik régi ékessége elvesztésén;
általad ugyanis valamiképpen új életre támadt és kimondhatatlan új szépséget kapott. Mintha holttá vált volna
minden, elveszett az eredeti méltóság,
amelyre Isten teremtette, hogy szolgálatunkra legyen és Isten dicsőségére
használjuk. Bálványimádók vették
erőszakkal hatalmukba, visszaéltek
velük és beszennyezték őket, noha
nem erre teremtette mindezt Isten. A
mindenség mintegy új életre támadva
örvendezik; már azok uralma alatt áll
és azok használják illő megbecsüléssel, akik megvallják Istent.
Szinte ujjonganak a kegyelem
új és felbecsülhetetlen mértékétől,
amikor megérzik, hogy maga az Isten, maga az ő Teremtőjük, nemcsak
láthatatlanul és felülről kormányozza
őket, hanem immár láthatóan is köztük
van, és őket felhasználja a megszen-

telés művében. Isten felmérhetetlen
javai az áldott Szűz áldott méhének
áldott gyümölcséből áradtak a teremtményekre.
A te kegyelmi teljességed
gyümölcse, hogy akik az alvilágban
várakoznak, immár szabadulásukra örvendezhetnek, az égiek pedig megújulásuk fölött ujjonganak. Valóban a te
dicsőséges szüzességednek dicsőséges
Gyermeke hozta meg azt, hogy az igazak, akik Jézus életszerző halála előtt
haltak meg, most börtönük szétzúzása
felett ujjonganak; az angyalok pedig
félig lerontott városuk megújításán vigadnak.
Ó Asszonyunk, te teljes, túláradóan teljes vagy kegyelemmel!
Kegyelmi teljességed túláradásából
éled újjá minden teremtmény. Ó áldott, mindenekfelett áldott Szűz! A te
áldott voltodból nyer áldást az egész
világ, sőt már nemcsak a Teremtőtől
árad áldás a teremtett világra, hanem a
teremtmény is áldja a Teremtőt.
Isten saját Fiát, aki tőle született
és vele egyenlő, akit úgy szeretett,
mint önmagát, saját Fiát adta oda
Máriának: úgy akarta, hogy Máriától
szülessék Fia, nem másik, hanem
ugyanaz, és így a természet szerint
ugyanaz lett az Isten Fia és Mária Fia.
Minden természetet Isten teremtett, és
Isten Máriától született. Isten teremtett
mindent, és Mária az Istent szülte. Isten, aki mindent alkotott, önmaga tette,
hogy Máriától szülessék, és így alkotta
újjá mindazt, amit teremtett. Istennek
hatalma van, hogy semmiből teremtse

a mindenséget, mégsem akarta Mária
nélkül újjáalkotni a megrontott világot.
Isten tehát minden teremtmény
Atyja, Mária pedig az újjáteremtett
világnak Anyja. Isten Atyja minden
megalkotásnak, Mária pedig Anyja
minden helyreállításnak. Istentől született az, aki által minden lett, és Mária

szülte e világra azt, aki által minden
a megváltást kapta. Istentől született
az, aki nélkül semmi sem létezhet, és
Mária szülte e világra őt, aki nélkül
semmi sem lehet jó.
Valóban az Úr van teveled, és
az Úr adta, hogy minden teremtmény
kis híján önmagával legyen adósod
neked.
Forrás: breviar.sk/hu
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tett, melyben az örökkévalóság érintkezik az ember idejével: a teremtés, a
megtestesülés és a szentségek vétele. Ez
a három felöleli az időt a világmindenség legelső atomjának megjelenésétől
az utolsó napig, s kitágítja horizontunkat az idő határain túlra, ahonnan
ered s ahol majd beteljesedik az emberi
történelem.
Ha csupán a földi idő keretei között
gondolkodunk és tervezünk, szánalmas
utópiákat fogunk gyártani, melyek
sosem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, sőt jóval többet ártanak, mint
használnak, mert nem számolnak az
ember megromlott természetével, s azt
bálványozzák, ami férges és pusztulásra ítélt. Az ember életének és történelmének nincsen megoldása ezen a földi
életen és történelmen belül, ezért nem is
szabad itt keresni, hanem a földi életet
és történelmet az Úr hatalmas tetteinek
fényében kell értékelni, s amennyire
lehetséges, azokhoz igazítani. Ne a mi
földi életünk tapasztalatainak ítélőszéke
elé idézzük Istennek az eljövendő világra vonatkozó ígéretét, hanem már
végbevitt művei alapján elfogadott
ígéretével mérjük le földi életünket és
annak minden vonatkozását.
Vegyük sorra életünk tájait: mi
mindent kell átalakítanunk, hogy utat
készítsünk az érkező Úr előtt? Milyen
akadályokat kell eltakarítanunk útjából?
Mindenhatóságának ugyan semmi nem
állhat ellen, de szeretetét nem kényszeríti ránk, s csak oda tér be, ahol ajtót
nyitnak neki.

Barsi Balázs atya
gondolatai

Advent 2. vasárnapjára
„Szeretteim! Főképp egy dolog
ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy
egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év,
ezer év pedig annyi, mint egy nap.
Az Úr nem késik ígéreteivel.”
Ez a kijelentés Szent Péter apostol leveléből arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten tetteit nem mérhetjük ugyanazzal a mércével, mint a
történelmi eseményeket, ő ugyanis
nincsen alávetve az időnek, hanem éppen fordítva: az idő van alávetve az ő
hatalmának, következésképp nincs jogunk ígéreteinek teljesítését számon
kérni azon parányi időszakasz alapján,
amely a mi életünk néhány évtizede,
mint ahogy azt feltételezni sem, hogy
neki is hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy terveit megvalósítsa, akárcsak nekünk, embereknek.
Ha azonban Isten ennyire relativizálja az időt, azt a közeget, amelyen
kívül nem vagyunk képesek élni, de
még csak gondolkodni sem – ezért van
az, hogy az örökkévalóságot is minduntalan végeláthatatlan hosszú tartamnak
képzeljük el –, vajon mibe kapaszkodhatunk, hogy el ne szédüljünk, és helyesen ismerjük fel Isten tetteit életünkben? Három fogódzópontunk van,
mely alapján mintegy Isten mértékével
tudjuk mérni életünket, s benne az ő
ígéreteinek teljesedését, három isteni
Advent 2. vasárnapja
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Hirdetések
A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság
óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában. Úgyszintén
a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!
Hétfőn, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, az esti szentmise keretében
lelki örökbe fogadás lehetősége nyílik − abortuszveszélybe került − meg
nem született gyermekek érdekében.
Kedden, december 9-én, a plébánia nagytermében 17:30 órai kezdettel
ft. Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A „Regnum Marianum Akadémia” őszi programja keretén belül szerdán,
2014. december 10-én, 17 órai kezdettel előadásra kerül sor a plébánia nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Pénteken a Szent András-templomban a CSALÁDMISÉK keretén belül
lesz bemutatva a szentmise. Buzdítjuk a családokat a részvételre.
A hagyományos, Magyar Katolikus Falinaptár a 2015-ös évre, a
sekrestyében megvásárolható. Darabja 2 euróba kerül, ebből 50 cent az
egyházközség támogatását szolgálja. Az egylapos falinaptár már 20 centért
megvásárolható.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 200.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
12 209.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a karácsony előtti gyóntatásra
ebben az évben advent 3. vasárnapján – december 14-én – kerül sor, 15 órai
kezdettel a Szent András plébánia-templomban. Majd december 19-én, 16
órai kezdettel, szintén a Szent András plébánia-templomban.
Kérjük, hogy a házaknál lévő betegeket is jelentsék be gyóntatásra, vagy
a sekrestyében, vagy az irodában. Címet és telefonszámot kérünk.
Ajándékozási akció rászorult gyermekek részére. Egy cipős-doboznyi
ajándék elkészítése, melyben lehet játék, ruhanemű, édesség, stb. Romlandó dolgot ne rakjunk a dobozba!!! Becsomagolás után írjuk rá: kb. hány
éves részére, fiú vagy pedig lánynak szánt ajándékot tartalmaz-e a csomag.
A csomagokat a következő két hét szerdáján lehet leadni a plébánián lévő
könyvtárban, szerdánként 15−17 óra között. Az ajándékcsomagokat december 22-én adjuk át a plébánia nagytermében. A pontos időpont jelezve lesz.
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Heti liturgikus naptár
7. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
(Szent Ambrus)
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
(főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. kedd
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van
10. szerda
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
11. csütörtök
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
12. péntek
(Guadalupei Szűz Mária)
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
13. szombat: SZENT LÚCIA
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön
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A szentmisék rendje
2014. december 8 – 14.

XII.
1.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

XII.
2.
XII.
3.
XII.
4.

8:00
17:00
17:00
6:00
10:00
17:00
6:00
8:00
16:00
6:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Sv. Anna

Élő családért
† Jozef, Mikuláš a Ondrej
† Gyula és szülők

† Dominik
† József
B. požehnanie pre sr. Auréliu

B. požehnanie pre sr. Kamilu
† Károly
Hálából gyógyulásért

† Családtagok
B. požehnanie pre sr.Helenu

B. požehnanie pre sr. Samuelu
† Családtagok
† László és élő unokák

Piatok – Péntek

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Édesapa
† Krstní rodičia
† Lajos és Erzsébet

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

6:00
8:00
17:00

XII.
5.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

XII.
6.

3. ADVENTNÁ
NEDEĽA

† Lajos, Gizella, Gábor
† Pavol
† József és Zsuzsanna
Spovedanie – Gyóntatás
Miséző pap szándékára
† Rod. Ján, Veronika, Anička

XII.
7.

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
St. Andreas
Szent András
Sv. Ondrej
16:00
17:00

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
15:00
magyar
slovenská
ADVENT
3. VASÁRNAPJA
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