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ADVENT 1. vasárnapja

IGELAP

Olvasmány:

Szentlecke:

Iz 63,16b-17

1Kor 1,3-9

Te vagy, Uram, a mi atyánk.
Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a
mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy
félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért.

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és
Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!
Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek
azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban
nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és
ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg
Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig
megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk,
Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott
Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

Evangélium:
Mk 13, 33-37

Amit nektek mondok, mindenkinek mondom:
Virrasszatok!

idézet Ferenc pápától

Vigyázzatok és virrasszatok!
Nem tudjátok, mikor jön el az
idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát,
szolgáira bízza mindenét, és
mindegyiknek kijelöli a maga
feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy
éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik!
„Adventtel Isten népének új útja kezdődik el Jézus Krisztussal. Ez az időszak különös
vonzerővel hat ránk. Ismét felfedezzük, hogy mindnyájan úton vagyunk: az egyház,
hivatásával és küldetésével, az egész emberiség, a népek, a civilizációk, a kultúrák, mind
haladnak előre az idő ösvényein. De mi a végcélja ennek az útnak?
A kinyilatkoztatás Jézus Krisztusban elnyerte beteljesedését és „az Úr temploma”, maga
Jézus Krisztus vált templommá, az Ige testté lett; Ő zarándokutunknak, Isten egész népe
zarándoklatának vezetője és egyben végcélja. Világosságában más népek is haladhatnak
az igazságosság Országa, a béke Országa felé.
Az adventi időszak, amelyet ma ismét megkezdünk, visszaadja nekünk a remény távlatát,
annak a reménynek a távlatát, amely soha nem ábrándít ki, mert Isten Szaván alapszik.
Olyan remény, amely nem okoz csalódást, egyszerűen azért, mert az Úr soha nem csal meg.”

Jürgen Moltmann:
Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van
kívül a világban és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja
a népeket és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és
bűnök bilincseiben kínlódunk.

Adventi ima
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.

Idén az adventi vasárnapok üzenetének alapjául Jürgen Moltmann német teológus
Adventi ima című verse szolgál. A szerző a versében Jézushoz imádkozva négy
dolgot kér: békét, igazságot, reményt és szabadságot.
Ha sikerül ezt a pár hetet lelkileg is megtöltenünk tartalommal, és szívünket is
ünneplőbe tudjuk öltöztetni, akkor Jézus karácsonykor felragyogó örömét is megtapasztalhatjuk. És nem csak Karácsonykor, hanem egész életünkben, ha a béke,
igazság, remény és szabadság útján járunk.

Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek
egymással szemben.

Nyisd meg szívünket,
hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

Advent első vasárnapjával új egyházi évet kezdünk, mellyel
egyben egy lehetőséget is kapunk Istentől az újrakezdésre.
Exupery ismert művében, A kis hercegben a róka fogalmazza
meg barátja, a herceg előtt a bölcsességet:„Jobb lett volna, ha
ugyanabban az időben jössz. (...) Ha, teszem azt, délután
négykor érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni.
Amint halad az idő, egyre boldogabb leszek. Négy órakor már
izgulok és nyugtalankodom; felfedezem a boldogság árát! De
ha meghatározatlan időben, bármikor jössz, sohasem fogom tudni, melyik órában öltöztessem ünneplőbe a szívemet...”. Igen, az ünnepi pillanatokra fel kell készülni, a találkozásra
várakozni kell.
Advent a várakozás időszaka. Testben és lélekben is várakozunk, készülünk Megváltónk
születésére, a karácsonyra. Használjuk ki jól ezt az időt, töltsük tartalmasan, ne csak a
külsőségekre, hanem a lélek készülésére is figyelve.
Vendég voltam, s befogadtatok — tanítja Jézus. Ilyenkor, Adventben az Úr érkezésére várunk.
Isten olyan, hogy ha mi nem keressük, ő indul el keresésünkre. Veszi a vándorbotot, s eljön
hozzánk. Szállást keres bennünk. Már betlehemi születésekor nem várt vendég volt. Csak
Mária és József lelki adventjére számíthatott.
Idén engedjük, hogy Isten a mi lelki adventünkre is számíthasson. A rorate szentmisék, az
adventi vasárnapok üzenetei, lelkigyakorlatos szentbeszédei, az adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtása mind-mind lehetőséget kínálnak arra, hogy az ünnepi készülődésben egy picit
megálljunk, hagyjuk, hogy Isten megszólítson minket, és elgondolkodjunk azon, mire is
várunk igazán.

Advent 1. vasárnapja

a Béke

Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van
kívül a világban és bent a szívünkben!

„Sok ember él ma kiengesztelhetetlenül. Nem tudnak megbékélni azzal, hogy
életük nem úgy zajlik, ahogyan elképzelnék. Perlekednek a sorssal, az élet okozta
csalódásaikkal, ráadásul vitában állnak önmagukkal. Soha nem fogadják el saját
magukat sem. Szívesen lennének mások, mint akik; intelligensebbek, sikeresebbek, szeretetreméltóbbak vagy éppen jobban szeretnének kinézni. Sajátos képet
alkottak önmagukról, s ennek szeretnének megfelelni.
A német nyelvben a kiengesztelődés = Versöhnung szó eredete kiegyezést, békét,
csókot jelent. Jelentése egybecseng a csendet teremteni, elcsitítani igékével is.
Ha valaki megbékél önmagával, elfogadja önmagát úgy, ahogyan van. Elcsendesülnek különféle vágyaink, kívánságaink, amelyek ide-oda rángatnak bennünket. Megszűnik a szakadék, amely az önmagunkról alkotott kép és a valóság
között feszült bennünk. Szétzilált lelkünk megnyugszik, eddig ugyanis folyton
fellázadt saját lehetőségei ellen.
Csak amikor már kiengesztelődtem önmagammal, gondolhatok arra, hogy környezetemben kibéküljek azokkal az emberekkel, akik velem vagy másokkal haragban
vannak. Azok az emberek, akik önmagukkal meghasonlottak és kiengesztelhetetlenek, maguk körül is meghasonlást és vitát gerjesztenek.
Mielőtt azonban megbocsátanál másoknak,
mielőtt elsimítanád a vitát a körülötted élő ellenséges csoportok között, előbb önmagaddal kell
kiengesztelődnöd, és azokkal az emberekkel,
akik melletted élnek. Ez azonban soha nem jelenti
azt, hogy a kiengesztelődés ára saját érzéseid, vágyaid elnyomása lenne! Ellenkezőleg, ha a béke
kedvéért elfojtod haragodat, akkor valójában
nem békéltél meg, hanem csak magadban vagy
magadra haragszol. Komolyan kell venned az érzéseidet, nem szabad lebecsülnöd ezeket, hiszen
mindegyik sajátos jelentéssel bír.

Ha a munkatársadra haragszol, az is jelent valamit. A harag olyan érzelmi lökés, amely meg tud változatni valamit,
vagy más szemszögből láttatja azt.
A kiengesztelődésnek politikai távlatai is vannak. A békétlen ember nem csak maga körül teremt megosztottságot,
hanem egyre szélesebb körben hullámzik ez tovább. Rossz
lesz a közhangulat az országban, így előítéletek születnek
a másként gondolkodókkal és másként élőkkel szemben.
A mérgezett légkörben nem ritka az idegenekkel és a
„furcsa emberekkel” szembeni erőszak sem.
Ha szavaid békések, kiengesztelődés származhat belőlük.
Az idegenek és a peremre szorultak elfogadást éreznek a
közeledben.

Te már nem a gyűlölet mérgezett magvait hinted többé, hanem
a remény és kiengesztelődés mustármagjait veted.”

HIRDETÉS

forrás: Anzelm Grün, A lélek 50 angyala

– A jövő héttől roráte misékre várjuk a kedves híveket reggelente 6.30-tól, hétfőtől
szombatig.
– A karácsonyra való készület jegyében adventi fotókiállítást tekinthetnek meg a
kedves hívek templomunkban.
– December 4-én, csütörtökön 18 órai kezdettel adventi zenés áhítatra várjuk a
kedves híveket a Katolikus Házba.
– A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
– December 6-án, szombaton délután 15 órától Mikulás-délutánra hívjuk a
hittanos gyerekeket és szüleiket a plébánia hittantermébe.
– A karácsony előtti időszakban lelkipásztoraink szívesen fölkeresik otthonaikban
is azokat az idős vagy beteg testvéreket, akiknek a hozzátartozói ezt kérik.
– Az adventi időben a szentmisék alatt igyekszünk folyamatosan gyónási
lehetőséget biztosítani, de szeretnénk is kérni a kedves testvéreket, hogy
lehetőleg ne halasszák az utolsó napokra a karácsonyi szentgyónás elvégzését.
– A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben a
plébánián lehet íratni.
– Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományát, melyet a múlt vasárnapra
meghirdetett Karitász-gyűjtés eredményeként egyházközségünk továbbítani tudott a szeretetszolgálat támogatására.
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