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Olvasmány
Szof 3, 14-18a
Dalolj, Sion leánya,
zengj éneket, Izrael!
Örülj és ujjongj egész szívedből
Jeruzsálem leánya!
Elvette az Úr ítéletedet,
elűzte ellenségedet,
Izrael királya, az Úr közöttetek van,
ne félj többé semmi rossztól!
Azon a napon
így szólnak majd Jeruzsálemben:
„Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!”
Veled van az Úr, a te Istened,
az erős Szabadító!
Örül majd neked nagy örömmel,
újjáéleszt szeretetével;
örül majd neked ujjongó örömmel,
úgy, mintha ünnepet ülne.

Szentlecke
Fil 4, 4-7
Testvéreim! Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással
az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.

Evangélium
Lk 3, 10-18
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?”
„Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek
van ennivalója, ugyanígy tegyen.”
Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?”Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne
bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e
a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd,

aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ô majd Szentlélekkel és
tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa
szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.” És még sok
mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

Az ÖRÖM vasárnapja
Örülj te ember, mert szeret az Isten, mégpedig személyes szeretettel szeret téged, úgy ahogy senki mást.
Örülj te ember, mert az Isten létbe hívott, mert terve van veled, terve van
az életeddel.
Örülj te ember, mert irántad való végtelen szeretetéből lett érted emberré.
Örülj te ember, mert Jézus irántad való végtelen szeretetéből halt meg a
kereszten, vette magára a te bűneidet.
Örülj te ember, mert Jézus érted támadt fel, hogy neked új életed legyen.
Örülj te ember, mert boldognak akar látni, s meghívott szentjei közé.
Örülj te ember, mert az Isten örök életet ajándékozott neked.
Örülj te ember, mert az életednek célja és értelme van.
Örülj te ember, örülj, örülj és örülj az Úrban.
Marosi Szilvia

HIRDETÉS

2015. december 13.
Advent 3. vasárnapja

Adventi időszakban roráte misékre várjuk a kedves híveket reggelente
6.30-tól, hétfőtől szombatig.
Szállást keres a Szent Család ájtatosságra várjuk a kedves híveket a Dömötör-kápolnába december 15. és 23. között minden nap az esti szentmise előtt, 17.15-től.
Jövő vasárnap a 8.30-as szentmise keretében érkezik templomunkba a
Betlehemi Láng. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy aki szeretne a
karácsonyi ünnepekre otthonába, szeretteinek vinni a lángból, az megteheti a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Kérjük, hogy szélvédett
mécsestartóról ki-ki maga gondoskodjék.
Jövő vasárnap, december 20-án ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket a plébánia hittantermébe 16 órai kezdettel.
Az adventi vasárnapokon karácsonyi vásárt rendezünk templomunk
főbejáratánál, hogy bárki ízléses és tartalmas ajándékokkal örvendeztethesse meg szeretteit karácsonyra.
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