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BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA HÍRLEVELE
ADVENT 4. VASÁRNAP
VI. évfolyam 52. szám – (2019. december 22.)
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK
Antal, Sándor és László atyák
Olvasmány Iz 7, 10-14
Szentlecke Róm 1, 1-7
V: URUNK, ISTENÜNK ÉRKEZIK: Ő A DICSŐSÉG KIRÁLYA.
József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét,
mint Mária is. Isten természetfölötti jelek keretében közli üzenetét. Ő a kezdeményező, s az embernek engedelmesen el kell fogadnia az üzenetet. Krisztus azért a hit tárgya, mert létében
több, mint ember: ő az Isten Fia. És hatásában is több mindenkinél: ő szabadít meg a bűntől, s ezzel biztosítja az örök életet.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 1, 18-24)
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid
fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért
történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
„Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten”. Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.
A VÁSÁRLÁSFÓBIÁSOK KARÁCSONYI IMÁJA
Mennyei Atyám, Te vagy a legjobb az ajándékozásban, hiszen
elküldted Fiadat, mint az emberiség legnagyobb ajándékát. Pontosan tudtad, mire van szükségünk, pontosan tudtad, hogyan érdemes megadnod nekünk ezt a felfoghatatlan ajándékot. Segíts
nekünk, hogy mi is rátaláljunk a megfelelő ajándékra szeretteink számára! Jöjj Szentlélek és inspirálj minket! Adj nekünk ötletet, hogyan lephetnénk meg a rokonainkat, minek örülnének
leginkább! Jöjj a Te kreativitásoddal és segíts bennünket, hogy
ne végeláthatatlan bolti körutakat járjunk az adventi készület
ideje alatt, hanem céltudatosan beszerezhessük a megfelelő
ajándékokat, kellékeket, alapanyagokat. Jézus, légy velünk,
hogy az egész készülődés alatt rád tudjunk tekinteni a kívánságés bevásárlólisták helyett. Add meg nekünk a te békédet, melyből erőt tudunk meríteni és karácsony napján örömmel ünnepelhetjük majd a Te eljöveteledet! Ámen
A hét ünnepe: APRÓSZENTEK,
azok a 2 év alatti fiúgyermekek, akiket Nagy Heródes öletett
meg Betlehemben a napkeleti bölcsek látogatása után.
Máté evangéliumában olvashatjuk a történetet (2,1-18), amely
összhangban áll Heródes egyéb véres tetteivel. Hatalmi féltékenységből feleségének és fiainak sem kegyelmezett, s ezért
akarta mindenképpen megöletni az újszülött zsidó királyt is.
Az aprószentek számának kérdésében eltérőek a vélemények.
Voltak, akik egy tucatnyi gyermekről, mások a Jelenések könyvére hivatkozva 144.000-ről beszéltek (7,4). A lakosság arányait
figyelembe véve, mely szerint 7000 lakosból 262 két éven aluli
fiúgyermek él Betlehemben (1940-es adat), ha a Jézus-korabeli
Betlehem népességét kb. 1000-re tesszük, akkor a meggyilkolt
kisfiúk száma 30-40 lehetett. Az Egyház kezdettől fogva vértanúként tisztelte őket, akik nem szóval, hanem halálukkal vallották meg Krisztust. A betlehemi Születés-templom alatt megtalálták a hagyomány által őrzött barlangot, ahová eltemették őket
GYERTYAGYÚJTÁS ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN
1. Felolvasó: Az adventi idő utolsó napjaihoz értünk. Még egy
kis idő és végre már a karácsonyt ünnepelhetjük, arra emlékez-

ve, hogy a szabadító Isten emberré lett és közénk jött. Ezt a
rendkívüli eseményt szinte alig tudjuk magunkba fogadni, várakozásainkat annyira meghaladja. Érezzük benne a sorsfordító
erőt, ugyanakkor Isten megtestesülése minden igyekezetünk
mellett is titok, misztérium marad. Így újra és újra a Szentlélek
kegyelmét hívjuk, hogy emberi világunkat tegye nyitottá az
üdvtörténet végtelen léptékeihez.
2. Felolvasó: A 4. gyertya lángja a koszorún a Megváltó érkezését jelzi. Az ő jelenléte testvéri közösséget, barátságot teremtő
jelenlét. Ennek a karácsonyi együttlétnek a reményében gyújtjuk meg az utolsó gyertyát.
Ének + gyertyagyújtás
Könyörögjünk: Mindenható Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Krisztus Urunk elé. Nevelj minket, hogy a
mindennapi elfoglaltságaink ne akadályozzák közösségünket
szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik örökké. Ámen
Áldás a korábbi adventi gyertyagyújtásról!
A MIKULÁS TÚRÁRÓL
8-án a csapattal töltöttünk egy feledhetetlen napot. Reggel a közös mise után neki is vágtunk a Normafának megkeresni a Mikulást. Szerencsére maradt még egy kis hó, amit nagyon élvezetünk, mert lehetett egy kicsit hógolyózni és csúszkálgatni. A Mikulást a Hárs-hegyen a Kaán Károly kilátóban találtuk meg,
ahol a kicsiket, nagyokat egyaránt ajándékcsomaggal és személyre szóló üzenettel várt. Elindultunk vissza a cserkészotthonba, megpróbáltuk lerövídteni az utat, aminek a vége sárban
csúszás lett. A kirándulás után a kisebbek hazamentek, a nagyok
meg lelki programon vettek részt. Kipróbálhatták Bibliodrámat,
közös éneklésen és beszélgetésekben vehettek részt. Mindenki
számára feltöltődést nyújtott ez a program és reméljük, hogy az
Istenkapcsolatukat is el tudták mélyíteni.
Dönci
HÍVOM A CSALÁDOKAT 2019 DECEMBERÉBEN
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
„A múltkor arra kértelek titeket – indította a jegyesek beszélgetését a plébános –, gondolkodjatok azon, hogyan alapozhatjátok
meg házasságotokat. Mert ugye abban megegyeztünk, hogy komoly, tartós építményt csak komoly alapra lehet építeni.” „Mi
nem sokat töprengtünk a válaszon – szólalt meg az egyik jegyespárból a fiú –, már útközben hazafelé megállapodtunk: házasságunkat a szeretetre építjük, mert a szeretet mindent legyőz.
Úgy érezzük, hogy nincs olyan erő, ami szeretetünket megtámadhatná.” „Az atya a múltkor sokszor hivatkozott a hegyi beszédre – vette át a szót egy másik vőlegény –, mint a keresztény
erkölcs alapjára. Ha jól gondolom, be kell látnom, hogy ez egy
kétezer évvel ezelőtti, a maihoz alig hasonlító mediterrán társadalomra szabott életviteli tanács volt, ma nem lehet ebből kiindulni. A társadalom sokat fejlődött, megváltoztak az emberek
közötti kapcsolatok, más lett a »kincs« jelentősége, más volt akkor a fiatal-idős, a férfi-nő viszony. A fejlett társadalom az öngondoskodásra épül, ma nincs olyan jelentősége az adakozásnak, mint akkor. Ezért szerintem a házasságot a házasulandók
egymás iránti kölcsönös felelősségére kell építeni.” „Én mindig
arra vágytam – szólt közbe egy menyasszony –, hogy olyan házasságban éljek, mint a szüleim. Soha nem veszekednek, mindig mindent megbeszélnek, és döntéseik mindig közösek, náluk
mindig derült a családi égbolt. Ők számomra a minta.”
Jézus megkérdezte tanítványait: „Kinek tart engem a sokaság?”
A tanítványok azt válaszolták, hogy az emberek úgy tartják,
benne valamelyik régi próféta támadt fel. Simon Péter viszont
azt mondta, hogy Jézus „a Krisztus, az élő Isten fia”. Valószínű,
hogy a tanítványok ezt akkor nem értették meg. Azzal, hogy Jézus Péter válaszát helybenhagyta, de nem tartotta nyilvánosságra hozhatónak, arra utalt, hogy személye olyan titok, amelyet
nem lehet természetes fogalmakkal leírni, őt nem lehet definiálni. Azoknak, akik szenvedése, halála és feltámadása után is kö-

vetni akarják, „meg kell tagadniuk önmagukat és naponta fel
kell venniük keresztjüket”. A Jézust követők élete hasonlóvá válik Jézus életéhez, közelebb kerülnek Jézushoz, bepillantást
nyernek természetfeletti titkába. (vö. Lk 9, 18-26)
Az első keresztények hirdették és vallották, hogy „Jézus az Úr”.
Ez az állítás nem volt sem definíció, sem szlogen, ez élettapasztalat volt. Jézus megváltoztatta az életüket és a világot. Közöttük élt, dolgozott, mesterük, tanítójuk volt. Azt, amit tanított,
közvetlenül a szemük előtt meg is élte. Aki Jézust Urának ismeri el, elfogadja szavát, amelyet nem lehet értelmezni, vagy mérlegelni csak önmagához mérve. Ha ő az Úr, ő maga is a tanításai fölött áll. Egyedül Jézus tudja - életével, halálával és feltámadásával - feltárni számunkra szavainak jelentését. Csak minden egyéb megfontolást, feltételezést, elméletet és tantételt félre
téve „teljes szívünkből, lelkünkből, minden erőnkből, és egész
elménkből” szeretve követhetjük Jézust. (Lk 10, 27-28)
Könnyű volt azoknak csatlakozni Jézushoz, akiknek a szeme
előtt tette a csodákat, szólította meg az embereket. Lehet-e ma
is találkozni Jézussal? Hogyan tudod gyerekeid Jézussal való
találkozását elősegíteni?
Noha Jézus néhány példabeszédét megmagyarázta, tanítását általában nem elemeznünk kell, hanem életté kell váltanunk. Az
Isten országáról szóló tanítását, a hegyi beszédet sem magyarázza meg, elegendő „magyarázat” ehhez saját életmódja. Jézus
követése azt jelenti, hogy nem csak halljuk, hogy beszél, hanem
meg is hallgatjuk Őt, a magyarázatot pedig az Ő látásmódja által, az Ő cselekedeteinek fényében magunknak kell megtalálnunk. Jézus úgy beszél, mint akinek hatalma van, „szava eleven
és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol az értelembe és a lélekbe, a testrészekbe és az elképzelésekbe és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4, 12-13) Jézus tanítását nem elemezni, vagy megvitatni kell, hanem teljes szívvel kell magunkévá tenni. Ha szavait a magunk, vagy valamilyen tudomány – például a filozófia, a politika, a szociológia
vagy a pszichológia – rendszerébe akarjuk illeszteni, nem jut el
hozzánk mondanivalója. Sőt, a saját logikánk, saját ideológiánk
fogságában maradunk. Így aztán ahelyett, hogy közelebb kerülnénk Őhozzá, hogy tanítása megváltoztatna minket, csak beszélni, vitatkozni fogunk a tanításáról. Aki azt állítja, hogy érti
Jézus szavát, de nem ért vele egyet, az valójában még nem tért
meg. Jézus a hegyi beszéd végén így szólt hallgatóihoz: „Miért
mondjátok nekem: »Uram! Uram!«, ha nem cselekszitek, amiket mondok?” Kifejti, hogy aki hallgatja, és szavai szerint cselekszik, az olyan, mint a gondos házépítő, aki kősziklára építi
házát. Aki viszont hallgatja, és nem cselekszi, az a gondatlan
házépítőre hasonlít, akinek alap nélkül felhúzott házát az áradat
elsodorja. (vö. Jn 7, 24-27)
A családban együtt olvasott Biblia nagy erőforrás az egész
család számára. Hogyan tudjátok most, az adventi szent időben legalább hetente egyszer megoldani a közös bibliaolvasást? Hogyan tudjátok a gyerekek közötti korkülönbség ellenére megoldani a rendszeres szentírásolvasást?
Jézus azt kívánja követőitől, hogy engedelmeskedjenek neki.
Elvárja, hogy azok, akik hallgatják szavait, tanítását tegyék át a
gyakorlatba. Sokan vannak mégis, akik vonakodnak ezt megtenni, talán mert tartanak tőle. Hány „keresztény” él Krisztus
nélkül! Krisztusról beszélnek, de nem akarnak hozzá csatlakozni. Jézus tanítása az Ő élete. Jézus nem mutatta meg nekünk az
utat, nem tanította meg, hogy mi az igazság, nem magyarázta el,
hogy mi az élet. Ő maga, Jézus az út, az igazság és az élet. (vö.
Jn 14, 6)
Idézzetek fel rokoni, baráti vagy ismerősi körből olyanokat,
akikből sugárzik az Krisztushoz tartozás öröme! Mi a titkuk?
A plébános atya érdeklődéssel hallgatta a jegyeseket, mindenkit
meghallgatott, aztán megköszönte gondolataikat. Nagyon sok
fontosat hallottunk – mondta –, sok igazat és szépet mondtatok.

A házasság Isten csodálatos ajándéka, de nem mindenki érti
meg, hogy miért ajándékozta Isten neki ezt az ajándékot. A házassággal Isten lehetőséget ad két embernek, hogy egymással
kiegészülve eggyé, teljes egésszé válva induljanak Felé. Hogy
ne csak hallgassák szavát, hanem cselekedjenek is a szerint.
Alapozzanak Jézusra, mert Ő a kőszikla, mert Ő az út, az igazság és az élet. Bíró László tábori püspök az MKPK Családbizottságának elnöke a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 24-én (k) 22ó karácsonyi ünnepi szentmise.
+ 25-26-án (sze-cs) 9, ½ 11 és 18ó ünnepi mise.
+ 31-én (k) 17 ünnepi mise beszámolóval.
+ 1-jén (sze) 9, ½ 11 és 18ó ünnepi mise
+ A templom előterét szeretnénk bekamerázni. Erre várjuk a
kedves testvérek hozzájárulását, anyagi segítségét. Köszönjük!
+ A plébániánkon 12.20-01.06. között a hivatali ügyfélfogadás
szabadság miatt szünetel! Sürgős esetben, keressék plébános
atyát az alábbi számon: +36(30)2315966. Köszönjük!
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!
IGENAPTÁR
23. (h) Mal 3,1-4.23-24
Zsolt 24
Lk 1,57-66
24. (k) 2Sám 7,1-5.8b-12.14a.16 Zsolt 88
Lk 1,67-79
25. (sze)Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise
Iz 52,7-10
Zsolt 97
Zsid 1,1-6
Jn 1,1-18
26. (cs) Szent István első vértanú
ApCsel 6,8-10;7,54-59 Zsolt 30
Mt 10,17-22
27. (p) Szent János apostol és evangélista
1Jn 1,1-4
Zsolt 96
Jn 20,2-8
28. (szo)Aprószentek Jn 1,5-2,2 Zsolt 123
Mt 2,13-18
TAKI
A mai olvasmányokban Izaiás próféta így nevezi meg az eljövendő Megváltót. Miután megfejtetted a függőleges oszlopot,
egy újabb kérdés: Mi ennek a névnek a jelentése?
1. Hogyan nevezi Izaiás az eljövendő megváltót?
2. Mi a jelentése?
Szűz Mária jegyese.
"Jó hírt hozok, amely nagy ..... lesz."
"......... a szűz fogan, és fiút szül." (Iz)
A mai evangélium szerzője. ("A" év)
"Dicsőség a magasságban .........!"
"Az ...... közel van!"
A hely, ahol Jézus született.
Az advent színe.

MISÉK RENDJE
23. (h) ½ 7 roráté
16ó rózsafüzér 17ó mise:
24. (k) 22ó mise:
25. (sze)9ó mise: + Ildikó
10.30 mise:
17ó rózsafüzér
18ó mise:
26. (cs) 9ó mise:
10.30 mise:
17ó rózsafüzér
18ó mise: + Miklós
27. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Rózsafüzér társulat
28. (szo)7ó nővéreknél 17ó rózsafüzér 18ó mise:
29. (v) 9ó mise:
10.30 mise:
15ó fedélnélküli
17ó rózsafüzér 18ó mise:
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