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A hét szentje: SZENT ANDRÁS APOSTOL
Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő
János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla,
hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért
vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35-42).
A Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta meg Simonnal és
Zebedeus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján (1,16-20; vö. Mt 4,18-22). András jelen van, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó időkről beszél Jézus az
Olajfák hegyén (Mk 13,3), és Fülöppel ő viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 13,22).
Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az apostol életéből, de ezek történeti
hitelessége nagyon kérdéses. Az apostolok szétválása után András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot.
Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata, hogy 60-ban az
achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik
András-keresztnek ezt a formát.
BOLDOG BRENNER JÁNOS NYOMÁBAN
– Szombathely-Szentgotthárd (2018. december 15. szo.)
Ellátás: önellátás. Utazás: busszal. Indulás: 6 óra Bp., Hősök
tere (Műjégpálya főbejárata előtt) Lelkivezető: P.Michels Antal
Program: Folyamatos utazás hazánk egyik legrégebbi városába,
Szombathelyre, melyet a ’nyugat királynőjének’ is neveznek. A
város székesegyháza, melyet Sarlós Boldogasszonynak szenteltek, az esztergomi és egri bazilika után hazánk harmadik legnagyobb temploma. Az oltáron elhelyezett Szent Márton hermában őrzik Márton püspök ereklyecsontjait, melyet Tours érseke
adományozott az egyházmegyének. II. János Pál pápa ennél az
oltárnál imádkozott 1991-ben történt látogatásakor.
Megérkezés után részvétel a szentmisén, majd szabadidő.
Ezt követően utazás Szentgotthárdra, mely az ország legnyugatabbra fekvő városa. Megérkezés után gyalogosan zarándokolunk a Brenner kápolnához. Brenner János rábakethelyi káplánt
1957. december 15-én brutális módon gyilkolták meg, és az ő
emlékére építették meg a kápolnát azon a helyen, ahol a káplán
utolsó útja elhaladt. A kápolnát 1996. augusztus 25-én szentelték fel. Az emlékkápolnában minden hónap 13-án a fatimai jelenések emléknapján szentmisét mutatnak be és imádkoznak
Brenner János boldoggá avatásáért. A kápolna megtekintése
után hazautazás, érkezés Budapestre az esti órákban.
Részvételi díj: 9.990 Ft/fő, mely tartalmazza a buszos utazás
költségét, a csoportkísérést és lelkivezetést. A részvételi díj nem
tartalmazza az esetleges belépők és járulékos költségek árát.
A heti téma: AZ IGAZSÁGOSSÁG
Területei: +Törvényes igazságosság: az egyénnek a közösséggel
szemben fennálló, közjót célzó (az állam törvényeiben előírt)
tartozását szabályozza (lsd. közterhek); ehhez kapcsolódik a
büntető igazságosság, amely a törvényes igazságosságot gyakorolva a közjó fenntartását szolgálja, hivatalánál fogva megbünteti azt, aki a büntetést megérdemli, miközben méltányosságot
gyakorolva megtartja a bűn és a büntetés közötti helyes arányt.
+Osztó igazságosság: a közösségnek az egyénnel szemben
fennálló tartozását szabályozza. A közintézményekkel – kórház,
iskola, hivatalok – segíti az egyént, és igazságosan, arányosan
osztja el a rendelkezésre álló forrásokat.

+Társadalmi, szociális igazságosság: az anyagi javak megszerzéséhez szükséges lehetőségek, a mindenki számára értelmes
munka megteremtése, a szabad verseny helyes korlátok között
tartása, a társadalmi rétegek közötti harmónia kialakítása, a kielégítő szociális ellátás biztosítása.
+Kölcsönös (kiegyenlítő) igazságosság: az embernek a másik
emberrel mint egyenjogú féllel szemben fennálló vagy felmerülő tartozásának kiegyenlítését szabályozza. Társerényei: hálás
lelkület, helyes mértékkel alkalmazott büntetés, a jogtalanság
megszüntetése a jónak védelme és mások megjavítása céljából;
bőkezűség, méltányosság, kedvesség, udvariasság, barátságos,
illő viselkedés. Bűnök az igazságosság ellen: hálátlanság, követelődzés, fösvénység, hízelgés, mogorvaság, nehézkesség, kellemetlenkedés, méltánytalan.
Ps: 26. (h) 18ó KÉSZ beszélgetés a 2. erényről, az igazságosságról a plébánián. Vezeti: Petneházy Judit

A heti vendégünk: NÁRAY-SZABÓ GÁBOR
(Bp., 1943. március 11. –) kémikus, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, 1996-99. között főtitkárhelyettese. Az elméleti kémia és a szerkezeti biológia neves kutatója. 2006-13. között az MTA Könyvtárának főigazgatója
volt. Náray-Szabó István kémikus, egyetemi tanár fia.
Egyetemi tanulmányait a Veszprémben kezdte, majd átkerült
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakára, ahol 1967-ben szerzett diplomát.
Diplomájának megszerzése után a Chinoin gyógyszergyárban
kezdett el dolgozni, majd 1968-70. között a Budapesti Műszaki
Egyetem Fizikai Intézetében volt aspiráns. 1971-ben és 1973ban Göttingenben volt Humboldt-ösztöndíjjal vendégkutató.
1972-ben visszatért a Chinoinba, illetve a BME Fizikai Intézetébe, utóbbiba vendégkutatóként. Ezután az ELTE Természettudományi Karának elméleti kémia laboratóriumába került, ahol
1992-ben kapott egyetemi tanári megbízást.
1981-ben választották a Magyar Kémikusok Egyesületének elnökségi tagjává és titkárává. 1983-ban annak főtitkára, 1990ben elnöke lett. Ezt a pozícióját 1997-ig töltötte be. Ezenkívül
1990-94. között a Műszaki és Természettudományos
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) elnöke volt. 1994-98. között
MTESZ elnökségének tagja volt, amelybe 2002-ben tért vissza.
1987-90 között az Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége
főtitkára, 2002-05-ig annak elnöke volt, és 1982-99. között az
Elméleti Szerveskémikusok Világszövetsége elnökségi tagja.
1973-ban védte meg a biológiai tudományok kandidátusi, 1983ban a kémiai tudományok akadémiai doktori értekezését. A Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság tagja lett. 1990ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1998-ban rendes tagjává választotta. 1996-99. között a tudományos köztestület főtitkár-helyetteseként dolgozott. 2006-ban kinevezték az MTA Könyvtára főigazgatójává. Emellett 1994-ben
a párizsi Művészeti és Tudományos Akadémia, 2002-ben
a Szent István Akadémiarendes tagjává is megválasztották.
Közéleti pályafutása: 2000-ben az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjévé nevezték ki, majd 2001-02. között a minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
Az 1995-ben alakult konzervatív Professzorok Batthyány
Körének tagja, majd 2003-09. között e Kör elnöke volt.
2005-ben az Orbán Viktor által létrehozott Nemzeti Konzultációs Testület tagja volt annak feloszlásáig. Az Országgyűlés által 2008. október
10-én létrehozott Nemzeti
Fenntartható
Fejlődési Tanács tagja lett.
Ps: 29. (cs) 17.30-tól plébános atya kávéházi beszélgetése
Náray Szabó Gáborral a Hungarióban.

A KARITÁSZ CSOPORTUNK TERVEI
19-én Szent Erzsébet napi gyűjtésre 115 ezer forint jött össze,
majd tartós élelmiszergyűjtést kezdeményeztünk a szegény családok számára. Mise végén 200 db kenyeret osztottunk ki.
20-án 8.15 narancslekvár főzés a plébánián és 27-én ünnepi
díszbe öltöztetjük a vásári termékeinket. Várom az önkéntes karitásztagjainkat és további segíteni vágyó önkéntest!
Egymillió csillag a szegényekért akcióban december 2-9. között adomány ellenében karitász gyertyát kívánunk osztani a
kedves híveknek, amelynek bevételéből élelmiszereket vásárolunk a rászorultak részére. Terveink szerint legalább 70 csomag
élelmiszert szeretnénk összeállítani. A templomban elhelyeztük
a tartósélelmiszer gyűjtő kosarunkat, amelyben várjuk a kegyes
adományaikat, a Szent Antal perselybe szánt nagylelkű pénzösszeget is erre a célra kívánjuk majd fordítani.
Karitász naptár-, gyertya és a Családcsoport által készített és
megmaradt adventi koszorú árusítása, valamint adventi vásárt
rendezünk, amelyben a karitász csoport önkéntesei által készített lekvárokat, mézeskalácsot, csipkebogyóteát kívánunk minimum megszabott adomány ellenében átadni. Épp ezért idén
nem kérünk ajándéktárgyakat a hívektől az adventi vásárra!
Adventi vásár a készlet erejéig lesz megtartva.
Borlovagrend és a Karitász csoportunk támogatásával december 21-én (p) 14ó-kor nemcsak rászorultakat hívunk meg
ebédre. Az ebéd elfogyasztása után minden családnak szeretnénk átadni egy tartós élelmiszercsomagot. Várjuk, azok hívek
jelentkezését, akik magányosabbnak érzik magukat és szeretnének szeretetteljes légkörben ünnepelni. Híveinkre, családjainkra és időseinkre is számítunk. Előzetes jelentkezés a plébánia irodában december 7-ig!
Gyermekek a gyermekekért karácsonyi ünnepségére december 22-én (szo) 10 gyermeket ajánlottunk a Központi Katolikus
Karitásznak, ahová a szülők kísérik el a gyermekeket.
Családok éve - Erzsébet karácsony ingyenes ünnepi programra sikerült 3 több gyermekes családot benevezni. Helyszín a
Papp László Bp. Sportaréna. Előadás kezdete december 20.
(cs) 18ó. A műsorban hallható lesz komolyzene gyerekcipőben,
versbe illő családok (Gryllus család), családi hagyományok
(Vujicsics Együttes és a Zsuráfszky család), Nagy család örömzenélés? Családi barátok, baráti családok (Malek Miklós és
Andrea, Wolf Péter és Kati, valamint a 200 éves Eötvös Cirkusz
dinasztia tagjai), testvéri szeretet (Tóth Vera és Gabi), és végül
karácsony a család ünnepe (Bolyki Brothers Énekegyüttes).
Varga Éva plébániai karitász csoportvezető

