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Találkozások a héten2013. december 
16-21 

mindennap
6:30-kor reggeli dicséret, 7 órakor 
szentmise; 
este 6 órakor szentmise, fél 7-kor esti 
dicséret.

szerdán  este 7-kor katekézis Karácso-
nyról
pénteken délután 5-kor szentségimádás.
szombaton 
- a reggeli szentmise után imádkozunk magyar hazánkért. 
- 9 órától 12-ig nyitva marad a templom imádságra és szentgyónás 
elvégzésére.

P L É B Á N I A I        I R O D A

hétfőn és pénteken 10-12 óra között, 
csütörtökön 16-18 óra között áll a kedves hívek rendelkezésére 
hitéleti ügyeik intézésére.

Telefon: 201 4725 (csak hivatali időben!)
A plébános mobiltelefonszáma: +36 20 66 33 593

Hétfőtől a hétköznapi miséket a sekrestyében tartjuk
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Advent harmadik vasárnapja az 
öröm vasárnapja; aminek semmi 
más alapja, csak ez, hogy az Úr közel 
van. Az Istenfi a megteste-sülését 
ünneplő karácsony az üdvösség 
kezdetére mutat rá: az emberiség 
látja, hogy igazolódnak a prófétai jö-
vendölései, és tudja, hogy van 
üdvözítője.
A mai olvasmányok vigasztalást és 
az öröm üzenetét tartalmazzák: 

„Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, 
eljön Istenetek …”. Izajás próféta 
Izrael deportáltjait akarja erősíteni, 
szavai azonban jól alkalmazhatók 
mindazokra, akik melyeb-ben Isten-
hez akarnak térni, de képteleneknek 
érzik magukat arra, hogy megszaba-
duljanak bűneik bilincseitől, 
középsze-rűségtől, a világias gon-
dolkodástól.
A próféta arra bátorít, hogy bízzanak 
az Üdvözítőben. Ő eljön és erőt önt 
beléjük, felsegíti a gyengéket, meg-

gyógyítja a bűn okozta sebeket és 
mindenkinek üdvösséget hoz.
A jövendölés Jézus eljövetelekor szó 
szerint beteljesedett, sőt ő maga is 
ezzel a jövendöléssel kezeskedett 
messiási küldetéséről Keresztelő 
János felé. Izajás jövendölésének be-
teljesedése egészen nyilvánvaló. 
Jézus azonban még hozzáteszi: „Bol-
dog, aki nem botránkozik meg 
rajtam”.
János börtönben volt és ott kezdett 
kételkedni: „Te vagye az, akinek el 
kell jönnie, vagy valaki más 
várjunk?”
Jézus nem válaszol egyenesen, ha-
nem ezt mondja: Menjetek, és 
adjátok tudtul Jánosnak mindazt, a-
mit láttok és hallotok: a vakok látnak, 
a sánták járnak, a halottak 
feltámadnak, a szegényeknek pedig 
hirdetik az örömhírt.„
Ő az Isten a válasz az emberek éle-
tének és a boldogság utáni vágyának 

 HÍRLEVÉL 
Á d v e n t  3 .  v a s á r n a p j a

Igeliturgia
Olvasmány: Iz 35, 1-6a.10 Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, 
ne féljetek! 
Szentlecke: Jak 5, 7-10 Legyetek türelemmel az Úr eljövetelé ig! 
Evangélium: Mt 11, 2-11 Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem! 
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m e g t a l á l á s á r a . 
Testvér, hová mész 
keresni a bol-
dogságot az éle-
tedben?
Szent Jakab tanác-
solja: „Legyetek 
türelemmel az Úr 
eljöveteléig!  Lám a 
fölműves is türe-
lemmel vár a fold 
drága termésére. 
Legyetek türelem-
mel ti is, és legyetek 
állhatatosak, mert az Úr eljöve-
telének ideje közel van. Testvérek, a 
szenvedés elviselésében és a kitartó 
türelemben vegyetek példát a 
prófétákról, akik az Úr nevében 
szóltak.”

Bemutatták Ferenc pápa Evangelii 
Gaudium kezdetű apostoli 
buzdítását

Az Evangélium öröme 220 oldalon, 
288 paragrafusban foglalja össze Fe-
renc pápa programját. Megfogal-
mazása szerint az apostoli buzdítás 

„az egyház következő évekre szóló 
útját” tartalmazza. Ebben az 
egyházfő nyitottabb, a mai világ 
kihívásaihoz alkalmazkodó, a társa-
dalom peremén élőket segítő 
missziót szorgalmaz, s az egyház 
szerkezetének a reformját. Az apo-
stoli buzdítás szerint „nem lehet úgy 
hagyni a dolgokat, ahogy most van-
nak”. A dokumentum hangsúlyozza, 

hogy a működés 
eddigi túlzott 
centralizációja 

„komplikálttá tet-
te az egyház éle-
tét és a missziós 
szolgálat lendüle-
tét”. Ferenc pápa 
az egyház te-
stületi vezetését, 
az egyházmegyék 
autonómiájának 
erősítését említi. 
Hozzáteszi, „a-

mit kérek, engem, a pápaság áta-
lakítását is érinti”.
A pápa hasonló fordulatot remél a 
gazdasági-pénzügyi piactól. A 
szegénység szerkezeti okainak me-
goldása nem várhat többé. Amíg 
nem oldódnak meg a szegénység 
gondjai, nem oldódnak meg a világ 
problémái – írja a pápa, aki bírálja a 
globális gazdasági rendszert és a 
„pénz idealizálását”. Egyben 
felszólítja a világ vezetőit, szállja-
nak szembe a szegénységgel és az 
egyre növekvő egyenlőtlenséggel. 
Arra kéri a politikusokat, hogy 
biztosítsanak minden embernek 

„méltóságteljes munkát, oktatást és 
egészségügyi ellátást”. „Hogy lehet, 
hogy manapság az a hír, ha két pon-
tot esik a tőzsde, viszont az nem hír, 
ha egy idős hajléktalan megfagy az 
utcán” – teszi fel a kérdést a pápa.
 A tízparancsolat 5. pontja a „Ne ölj!” 
utalva kijelenti: nemet kell mondani 
a kirekesztésen és az 
egyenlőtlenségen alapuló 
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gazdaságra, mert „az ilyen gazdasági 
rendszer öl”. Hozzáteszi, tudja, hogy 
van, akit zavar a gazdasági reformok 
sürgetése, a világméretű szolidaritás 
hangoztatása, a javak igazságos e-
losztása, a munkahelyek védelme. 
Az egyháznak és a politikának a-
zonban fi gyelmet kell fordítania a 
szegénység és az elesettség új 
formáira, közöttük a hajléktalanokra, 
drogfüggőkre, menekültekre, az 
egyre magányosabb idősekre. 

Az apostoli buzdításban Ferenc arra 
kéri a muzulmán országokat, 
biztosítsák a vallásszabadságot a ke-
resztényeknek, „tekintettel arra a 
vallásszabadságra, amelyet az iszlám 
hívők élveznek a nyugati 
országokban”. Ferenc pápa aggoda-
lommal szólt az „erőszakos funda-
mentalizmus epizódjairól”, ugya-
nakkor a „szégyenletes általánosítás” 
elkerülésére intett, „mert az igazi 
iszlám (...) szemben áll minden 
erőszakkal”. A dokumentum kitér a 

születendő gyermekek védelmére, 
mely „nem ideológia, hanem az em-
beri jogok védelme” illetve a nőknek 
az egyházban való szerepére. 
Az Evangelii Gaudium Ferenc pápa 
első saját dokumentuma a XVI. Be-
nedek emeritus pápával közösen írt 
és júniusban közölt Lumen fi dei en-
ciklika után. A sajtótájékoztatón 
elhangzott, hogy Ferenc pápa a 
nyáron spanyol nyelven írta meg az 
apostoli buzdítást, mely az evange-
lizációról tavaly októberben rende-
zett vatikáni püspöki szinódus témáit 
is tartalmazza.(Magyar Kurir)

A köznapok december 17-től – 24-ig 
bezárólag közvetlenebbül is az Úr 
születésének előkészítését szolgálják. 
  

Hétköznapi olvasmányok

Dec. 17:  Ter 49,2.8-10  - Mt 1,1-17
Dec. 18: Jer 23,5-8   - Mt 1,18-24
Dec. 19:  Bir 13,2-7.24-25a  - Lc 1,5-25
Dec. 20: Iz 7,10-14   - Lc 1,26-38
Dec. 21:  Én 2,8-14   - Lk 1,39-45


