2014. december 7.
ADVENT 2. vasárnapja

IGELAP

Olvasmány
Iz 40, 1-5
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg”– ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.”
Egy hang kiált:
„Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.
Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék
egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt
mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.”

Szentlecke
2 Pét 3, 8-14
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 ígéretével, mint ahogy
némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja,
hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön
el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tűz hevétől
felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik.
Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek. Hiszen
várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és
felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi az ő ígérete alapján új eget és új földet
várunk, az igazságosság hazáját.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül
találjon benneteket.

Evangélium
Mk 1, 1-8
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.
Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult
hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig
megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt
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!”
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Igazság

„Én vízzel
keresztellek
titeket, ő pedig
Szentlélekkel
keresztel majd
meg benneteket!”
Mk 1,8

„Amikor befogadjuk szívünkbe a Szentlelket, és engedjük, hogy cselekedjen, akkor
maga Krisztus válik jelenvalóvá bennünk és ő alakul ki életünkben; rajtunk keresztül
maga Krisztus fog imádkozni, megbocsátani, reményt és vigaszt nyújtani, ő szolgálja a
testvéreket, ő karolja fel a szükséget szenvedőket és a legutolsókat, ő teremt
közösséget és ő hinti el a béke magvait. Gondoljátok csak meg, mennyire fontos ez: a
Szentlélek által maga Krisztus teszi mindezt közöttünk és értünk. Ezért fontos, hogy a
gyermekek és a fiatalok részesüljenek a bérmálás szentségében.
Kedves testvérek, emlékezzünk arra, hogy részesültünk a bérmálás szentségében!
Mindnyájan! Emlékezzünk mindenekelőtt azért, hogy köszönetet mondjunk az Úrnak
ezért az ajándékért, azután pedig, hogy kérjük: segítsen valódi keresztényként élni,
mindig örömmel haladni előre a nekünk ajándékozott Szentlélek által.”
idézet Ferenc pápától

TÖRTÉNET az igazságról és a hamisságról
„A hamisság és az igazság elmennek együtt fürdeni egy szép tóhoz. A hamisság — merthogy
ilyen a természete — gyorsan kiúszik, fölveszi az igazság ruháját, és távozik. Mire az igazság is
kitempózik, azt látja, hogy a parton már csak a hamisság ruhái vannak. Az igazság eltöpreng,
mit csináljon. Végül úgy dönt, a hamisság ruháját nem veszi föl, ezért aztán meztelenül marad.
Mivel a hamisság az igazság ruhájában jár, mi emberek rezzenéstelen arccal fogadjuk el,
adjuk tovább, sulykoljuk másokba — és amikor az igazsággal találkozunk, az háborít föl.
Rettenetesen kikérjük magunknak, dühösek leszünk rá, meztelensége indulatokat vált ki
belőlünk, és minimum rászólunk, hogy öltözzön föl.”
forrás: Pál Feri — A szorongástól az önbecsülésig

„Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja
a népeket és az embereket!”

„Az igazságnak a szeretethez fűződő szoros kapcsolata miatt a szeretetben az
emberség hiteles kifejeződése, és egyúttal az emberi kapcsolatok alapvetően
fontos elemeként, annak közösségi természete ismerhető fel. Csak az igazságban
ragyog fel a szeretet és válhat hitelesen megélhetővé. Az igazság az a fény, amely
értelmet és értéket ad a szeretetnek. Ez a világosság egyszerre az ész és a hit
világossága, amely által az értelem eljut a szeretet természetes és természetfeletti
igazságához: ez összegzi az ajándékozás, az elfogadás és a közösség jelentését.
Igazság nélkül a szeretet szentimentalizmusba süpped, és üres foglalattá válik,
amely önkényesen tölthető meg. Ez végzetes veszély a szeretet számára egy
igazságot nélkülöző kultúrában. Érzelmek és esetleges egyéni vélekedések prédájává lesz, visszaélések áldozatául esett, kicsavart értelmű szóvá, mígnem már
önnön ellentétét jelenti. Az igazság kiszabadítja a szeretetet az érzelemközpontúság szorongatásából, amely megfosztja kapcsolati és társadalmi tartalmától,
valamint kiszabadul a *fideizmusból, amely viszont emberi és egyetemes kiterjedésétől fosztja meg a szeretetet. A szeretet az igazságban visszatükrözi a Biblia
Istenébe vetett hit személyes, s egyúttal közösségi dimenzióját, amely egyszerre
„Agapé” és „Logosz”: Szeretet és Igazság, Szeretet és Szó.”
forrás: XVI. Benedek pápa — Szeretet az igazságban című enciklika (3. pont.)
*fideizmus: a hitet a tudománynál többre becsülő és előnyben részesítő felfogás

„A Szentírás szóhasználata szerint az
„igazság” Isten akaratának teljesítésében áll. Az az ember „igaz”, aki az Isten
szíve szerint él. Ilyen „igazságra” kell mindig éheznünk és szomjaznunk, mondja
Jézus. Sohasem szabad azt gondolnunk,
hogy mi már elég igazak vagyunk: hogy
már az Isten is meg az emberek is megcsodálhatják a mi tökéletességünket.
Jézus három szava teszi számunkra lehetetlenné az ilyen büszkélkedést.

„Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48)
„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)
„Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket!” (Jn 15,12)

Ki mondhatná magáról, hogy oly tökéletes, oly
irgalmas, mint az Atyaisten? Hogy úgy tud
szeretni, életét áldozva, mint Jézus? A mi emberségünk mércéje nem valami véges törvény
vagy szabály, hanem maga a szerető Isten és
az őt kinyilatkoztató Jézus. Jézus három szavát
összefoglalva mondja Szent Pál:

„Mint Isten kedves gyermekei utánozzátok
őt és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus
szeretett minket!” (Ef 5,1-2)
Ez a keresztény tökéletesség kívánalma.
Aki magát tökéletesen „igaznak” gondolja, az
nem jutott el a tökéletességre, hanem abbahagyta az arra való törekvést. Mi mindig útban
vagyunk célunk felé.
Ez azonban nem ejt kétségbe. Tudjuk, hogy
már az Isten kedves gyermekei vagyunk, nem a
magunk érdeméből, hanem Jézus Krisztus kegyelméből. Tudjuk, hogy vándorlásunkban sohasem vagyunk egyedül, hanem Jézus és a
Szentlélek velünk van minden nap életünk
végéig, a világ végezetéig.”

HIRDETÉS

forrás:
Nemeshegyi Péter SJ. — Hogyan lehetünk boldogok?

– A jövő héttől roráte misékre várjuk a kedves híveket reggelente 6.30-tól, hétfőtől
szombatig.
– 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.
– Jövő vasárnap, december 14-én az Etalon kiadó kedvezményesen
árusít katolikus filmeket templomunkban.
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