2017. december 10.

v A szentmise után luca-búzát
fogunk osztani, amit december 13-án
szoktak elvetni. Vetés előtt érdemes
a búzát 1 napig vízben áztatni, és
meleg helyen tartani. A vetés után
csak vékony földréteggel borítsuk a
búzát, mert az a kikelés után kicsit
megemeli a földet. Aki szeretné, a
kizöldellt búzát elhozhatja a templomba. Köszönjük, ha saját nevelésű
búzájukkal hozzájárulnak a közös
Betlehemünk díszítéséhez.

v A jövő héten is lesznek hajnali
rorate szentmisék, hétfőn, kedden és
szerdán reggel 6 órától. ezt követően a
templom melletti hittanteremben
közös reggeli lesz, melyre mindenkit
szeretettel várunk. ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A
hét többi napján a miserend változatlan.

v Az egyházmegyei Karitász
szeretettel hív mindenkit december
12-én 14 órára a Karácsonyi Karitász
vásár megnyitására a Szeged Nagyáruházba. A vásár az áruház nyitva
tartása alatt folyamatosan látogatható december 18-ig. A bevételt teljes
egészében szegedi családok fűtés
támogatására fordítják.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v A Nyugdíjas Klub év végi ünnepi
összejövetelét december 17-én vasárnap
délután 4 órakor tartja a közösségi
házban. Szeretettel várjuk nyugdíjas
társainkat.

„...hogy előkészítse utadat.”

v December 17-én, vasárnap az esti
szentmise után – kb. 18.45-től – Karácsonyt váró hangverseny lesz templomunkban. A koncert részletes programja
a faliújságon olvasható.
v A jövő hét szentjeinek ünnepei:

December 13. Szent lúcia szűz és vértanú.
December 14. Keresztes Szent János.

XV. évfolyam v 39. (654.) szám

Hirdetések

Az evangélista Izajás szövegét a benne
található képekkel együtt egy földkerekség méretű felhívás megfogalmazására
használja, amely a Messiás érkezésének
előkészítésére vonatkozik. Gyakorlatilag
az Istennek a világba érkezését akarja leírni ez a szöveg. Egyben arról is szól, hogy
miként értelmezik magukat a keresztények. Feladatuk nem egyszerűen az egyéni életszentség művelése, amit ugyan senki sem akar elítélni, de ennek a munkálkodásnak a célja, hogy a világ és az emberek
szívét előkészítsék az Isten számára. Nem
mindegy milyen módon nevelem a gyerekeimet, mert az én nevelésemnek a következő generációban történelem formáló
hatása lesz. Nem mindegy, hogy milyen
módon élem meg a házasságomat, hogy
hűséges vagyok, vagy csapodár, vagy elválok. Ez fogja meghatározni az elkövetkező generáció történelmét. Nem mindegy, hogy a lopáshoz, vagy a csaláshoz,
vagy a becsapáshoz alkalmazkodom, és
azt normalizálom, vagy a megbízhatóságot, a tisztességet, és a segítő készséget. Ez
a magatartásom történelmet formál, és
meghatározza a világot. Vagy hegyeket
építek az Isten elé, és szakadékot vágok az
emberek között, vagy feltöltöm azokat.
DR. BENyIk GyöRGy
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ADVENT
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olvasmány

Iz 40,1-5. 9-11

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok
meg” – ezt mondja Istenetek.
„Szóljatok Jeruzsálem szívéhez
és kiáltsátok oda neki:
Véget ért szolgaságának ideje,
bocsánatot nyert gonoszsága,
hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze
minden bűnéért.”
Egy hang kiált:
„készítsetek utat az Úrnak a pusztában,
egyengessétek Istenünk ösvényét
a sivatagon át.
Minden völgy emelkedjék föl,
minden hegy és halom süllyedjen alá.
Ami egyenetlen, váljék egyenessé,
és sima úttá, ami göröngyös.
Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége,
és meglátják azt mindenek.
Igen, az Úr szája mondta ezt így.”
Menj föl egy magas hegyre,
te, ki jó hírt viszel Sionnak,
emeld föl erősen hangodat,
te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek.
Emeld föl hangodat! Ne félj!
Hirdesd Júda városainak:
„Íme, a ti Istenetek!
Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal,
karjával mindent uralma alá vet.
Vele van győzelmének jutalma,
és színe előtt a bőséges zsákmány.
Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor.
karjaiba veszi bárányait,
ölében hordozza őket,
az anyajuhokat pedig
nagy gonddal vezeti.”

V Á l A S z o S z S o lT Á R

zsolt 84

urunk, mutasd meg nékünk
irgalmas szívedet,
és üdvösségedet add meg nékünk!

Szentlecke

2 Pét 3,8-14

Szeretteim!
Főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt
annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi,
mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével,
mint ahogy némelyek késedelmesnek
tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az
Úr napja. Ezen a napon az egek nagy
robajjal elpusztulnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van,
elenyészik.
Mivel így minden elpusztul, minden
tekintetben szentül és vallásosan kell
élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az
Isten napjának eljövetelét, amikor is az
egek lángba borulnak és felbomlanak, az
elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi az
ő ígérete alapján új eget és új földet várunk,
az igazságosság hazáját.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon
legyetek, hogy békességben, tisztán és
feddhetetlenül találjon benneteket.

AllEluJA

készítsétek elő az Úr útját!
Egyengessétek ösvényét,
és minden ember meglátja
az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.
(lk 3,4. 6)

AllEluJA

Evangélium

Mk 1,1-8

Jézus krisztus, az Isten Fia
evangéliumának kezdete.
Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: készítsétek el
az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit.
János ezért a pusztában hirdette a
bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. kivonult hozzá Júdea
egész vidéke és Jeruzsálem minden
lakója. Megvallották bűneiket, ő
pedig megkeresztelte őket a Jordán
folyóban.
János teveszőrből készült ruhát
viselt, csípőjét bőröv vette körül;
sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó,
hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek
titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

