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ADVENT 3. vasárnapja

IGELAP

Olvasmány
Iz 61, 1-2a. 10-11
Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének
esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az
üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a
vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert
amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az
igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.

Szentlecke
1 Tessz 5, 16-24
Testvéreim! Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért,
mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai
beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle
rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek.
Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus
eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.

Evangélium
Jn 1, 6-8; 19-28
Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János
volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a
világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a
világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a
világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és
levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt:
„Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta:
„Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” — felelte. „A próféta vagy?”
Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk
azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó
hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás,
sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek
áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.
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„…köztetek áll az,
akit nem ismertek, aki utánam,
jön, s akinek még
a saruszíját sem
vagyok méltó
megoldani.”
Jn 1,26-28

„…feltámadásával Jézus örömet ad nekünk – annak az örömét, hogy keresztények
vagyunk. Az örömet, hogy közelről követhetjük, hogy a nyolc boldogság útján járhatunk, annak az örömét, hogy vele lehetünk.
Oly sokszor megrémít minket ez az öröm; vagy tele vagyunk félelemmel, vagy azt
hisszük, hogy szellemet látunk, vagy azt gondoljuk, hogy Jézus egy cselekvési mód: mi
keresztények vagyunk, nekünk ezt kell tennünk.
Mi, keresztények, hányszor nem örülünk, mert félünk! Olyan keresztények vagyunk,
akik „vereséget szenvedtek” a kereszten. (…)
Kérjük az Urat, hogy tegye azt mindnyájunkkal, amit a tanítványokkal tett, akik féltek
az örömtől: nyissa meg értelmünket. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy ne féljünk az
örömtől!”
idézet Ferenc pápától

A REMÉNY, mint isteni erény
A remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját
erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek
országára és az örök életre mint boldogságunkra. A remény erénye megfelel az Isten által
minden ember szívébe oltott boldogságra törekvésnek; fölemeli az emberi tetteket, indító
várakozásokat, megtisztítja és Isten országa felé irányítja azokat; megóv a kislelkűségtől;
támogat minden elhagyatottságban; és kitágítja a szívet az örök boldogság várásában. A
remény lendülete megőriz a vak önszeretettől (egoizmustól), és elvezet a szeretet boldogságára.
(Katolikus Katekizmus 1817 és 1818 pontja)

Add vissza
reménységünket, amit
elvesztettünk!

„A remény a jó jövőben való bizakodó várakozás. Pál apostol a hitet, a reményt és a
szeretetet együtt szemléli. A teológia ebből a három isteni erény tanát alkotta meg.
A remény tehát nem csupán emberi képesség. Sokkal inkább Isten oltotta belénk,
lelkünkbe. Isten visszfénye lelkünkben. Minden reménytelenség és kilátástalanság ellenére képessé tesz bennünket, reményben kitartani életünk sikeressége
mellett. A teológia ezt a dicsőségben való reménynek és megváltásnak nevezi.
Mindenben, táncban, zenében, építészetben az ember a jobb jövő iránti reményét
fejezi ki, a több szabadság, több szépség, több szeretet, s végső soron az otthon
iránt. Az ember nem elégszik meg önmagával. Vágya csillapíthatatlan a boldogság
után. Szebb jövőről álmodik. A remény nem magánügy. A szegények melletti
kiállásra akar felszólítani, hogy reményünket éppen a reménytelenek javára gyümölcsöztessük. A remény teszi lehetővé e világért szolgálni anélkül, hogy beletörődöttekké válnánk a sok visszavágásnál, melyet el kell tűrnünk. Ma a nagy remények
ideje lejárt. A posztmodernista ember már nem remél sokat. Nem hisz a vágyaknak.
Józannak mutatja magát, elég gyakran cinikusnak. Éppen ezért kell kérnünk a
Remény Angyalát, hogy kísérjen bennünket, és a politikai-, a gazdasági élet felelős
vezetőit is.
A remény túlnyúlik a láthatón. Még
nem látom, mi történhet. De remélek.
Remélem, hogy a beteg jobban van,
és újra egészséges lesz. Remélem,
hogy egy utazásról jól és egészségesen térek vissza. Remélem, hogy a
vizsga sikerül. Remélem, hogy a közös megbeszélések jó eredményre
vezetnek. Remélek a céggel kapcsolatos döntéseim pozitív hatásában.
Eközben reményünk mindig tovább
lép azon, ami most még nem látható.
A remény a láthatatlanra irányul, az
üdvösségre, amit Isten végérvényesen, halálunkban ad meg.

A keresztény reménynek szemére vetették, hogy az a túlvilági vigasztalódásra irányul. De a jobb
jövőért, egészségesebb környezetért, igazságosabb társadalomért folytatott politikai harcban
eleget tapasztalták az emberek, hogy csupán az e világi remény kétségbeeséshez, kilátástalansághoz vezet. Egy fiatalember mesélte, környezetvédelmi harcos, hogy egyre elégedetlenebb és környezete számára egyre kiállhatatlanabb lett. Ateista. Csak azért jött a kolostorba,
hogy a jobb környezetért folytatott harcában újra megtalálhassa lelke békéjét. Érezte, túl kellene néznie az ökológiai projekt konkrét célján, hogy kétségbe ne essen. A remény nyugodttá tesz
— ahogyan Pál apostol mondja —, türelmesen és hűségesen továbbmunkálkodni egy jobb
jövőn. Tudja, hogy itt sosem tudjuk megvalósítani a paradicsomot. A túlvilági paradicsomba
vetett hit tehermentesít bennünket egy egész világ minden görcsös fáradozásától.
Így azt kívánom Neked, hogy a Remény Angyala kísérjen egy jobb világ teremtésében, magad
körül, családodban, kertedben, közösségedben, hazádban. Szükséged van a Remény Angyalára, ha körülötted mindenki kilátástalanul csak a hétköznapok üzleteinek szenteli magát. Ne
engedd, hogy csalódásuk Téged is megfertőzzön. A reménynek higgy,
mely tágra nyitja lelkedet. Lendületet ad neki, hogy felkészüljön
azokra, amik még várnak rá, ott ahol elképzelhetetlen
értelemben egészen otthon érezheti magát.
Pál apostol erről így ír:
Szem nem látta, fül nem hallotta és
emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített,
akik szeretik őt (1 Kor 2,9).”

HIRDETÉS

Anselm Grün:
A lélek ötven angyala, Jel kiadó, Budapest, 2013

– December 1—23. között roráte misékre várjuk a kedves híveket reggelente
6.30-tól, hétfőtől szombatig.
– Szállást keres a Szent Család ájtatosságra várjuk a kedves híveket a Plébániára
december 15—23. között minden nap az esti szentmise előtt, 17.15 órától.
– 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 21-én ovismisére várjuk a gyerekeket
és szüleiket a plébánia hittantermébe 16 órai kezdettel.
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