Plébániai Hírlevél

Új szentmise januártól
Január 1-jétől némileg módosul plébániánkon a vasárnapi szentmisék rendje. Az eddig megszokott rend nem változik, viszont bevezetünk egy új szentmisét a plébániatemplomban, mégpedig reggel 7
órakor. Ezzel lehetőséget szeretnénk teremteni a szentmisén való
részvételre azoknak, akik csak reggel tudnak eljönni a templomba akár
egyéb elfoglaltságaik miatt, akár mert el kell utazniuk. Szeretettel várjuk tehát a korán ébredőket minden reggel 7 órára!
A vasárnapi szentmisék rendje tehát a következőképpen alakul plébániánkon:
Kertváros: 7 óra, 10 óra és 18 óra
Bazita: 8.30 óra

2014. december 25.
Karácsony, Urunk születése

Mialatt mély csend borult mindenre,
és az éjszaka sietös útja közepén tartott,
mindenható Igéd, Urunk,
királyi trónjáról eljött közénk.

Plébániai falinaptár és évkönyv
Plébániánk nemrégiben két saját kiadványt jelentetett meg. A falinaptár az elmúlt év képeit tartalmazó tervezőnaptár, amely a katolikus
ünnepeket és a névnapokat is tartalmazza. Évkönyvünk pedig a 2014es esztendő főbb eseményeit, valamint plébániai közösségeink bemutatkozását tartalmazza, hasznos és szórakoztató olvasnivalót nyújtva
közösségünk minden tagjának. Mindkét kiadvány megvásárolható
templomainkban és a plébánia hivatalban.
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Áldott Karácsonyt kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!

Lelkipásztori üzenet
Idén már plébániánk a második karácsonyát ünnepeljük közösen.
Az évek jönnek-mennek, új emberek, új helyzetek és új lehetőségek
adódnak életünkben, de a karácsony mindig ugyanaz marad, s mindig
ugyanúgy várunk rá. Az ünnepi napok és események nem csupán a
pihenés miatt fontosak számunkra, hanem ilyenkor újraélhetjük azt a
nagyszerű érzést, ami gyerekkorunkban eltöltött minket karácsony
közeledtével, amikor a természet hófehér díszbe öltözött, a karácsonyfa élő illatot árasztott, s türelmetlenül vártuk, hogy vajon a karácsonyi
ajándéklistánkon szereplő dolgok mind ott lesznek-e a fa alatt.
Azóta persze rájöttünk arra is, hogy nem csupán kapni jó, hanem
adni is, sőt, úgy adni, hogy nem csupán külsődleges dolgokkal lepjük
meg egymást, hanem önmagunkkal: azzal, ami belülről, a szívünkből
származik, s nem azzal, ami az üzletből.
A karácsony forgatókönyve így kétféle lehet: szólhat az ajándékozós, lakomázós, lustálkodós hedonizmusról, vagy szólhat az isteni önkiüresítésről, amely Jézus valódi követői számára nem csupán opcionális követési példa. Ezáltal az életünk nem csupán szüntelen karácsony lesz, hanem szüntelen részesülés a Fiú megtestesülésében.
Plébániai közösségünk is helyet kell, hogy adjon a Fiú számára,
hogy megtestesülhessen benne: szentségeiben, képviselőiben, s abban a szeretetben, amellyel az ő követői szeretik egymást. Sokszor
nem merünk a szeretetről beszélni, nehogy félreértsenek minket, s
ebből kifolyólag sokszor szeretni sem merünk. Arra szeretném most
meghívni plébániai közösségünk minden tagját, hogy kezdjük el ma
tudatosan építeni a szeretet közösségét. Mivel szembe fogunk menni
a társadalmi normákkal és elvárásokkal, ez nem lesz könnyű feladat.
Még is ez az egyetlen lehetőség arra, hogy közösségünk jó alapon
álljon, sokáig fennmaradjon, s az ide tartozók és látogatók megérezzenek nálunk valamit abból, hogy a Jóisten mennyire szereti őket, s
hogy igenis lehetséges az evangéliumot a maga radikális módján életre váltani.
Ezen az úton nem leszünk egyedül akkor, ha kísérjük egymást, s
mindenkiben megszületik az elhatározás arra, hogy minden tőle telhe-

tőt megtesz azért, hogy közösségünkben a gonosz ne verhesse fel
sátrát. Nem kell nagy dolgokra gondolni: legyünk másokkal előzékenyek, türelmesek. Tudjunk mosolyogni, önzetlenül adni, imádságot,
áldozatot, lemondást vállalni. Kerüljük a trágár beszédet és mások
megszólását. S tegyük ezt nem csupán a templomban, hanem életünk
minden helyzetében. Ezekből az apró, de mégis olyan jelentős dolgokból fog összeállni egy olyan lelki közösség, amelyhez jó lesz tartozni.
Szent Ágoston azt mondja: „Szeress és tégy, amit akarsz”. Hiszen a
szeretet nem fogja olyan szavakra vagy tettekre sarkallni az embert,
amelyeket aztán ne tudna nyugodt lélekkel vállalni akár az emberek,
akár a Teremtő előtt. Ez az egyetlen lehetséges útja annak, hogy olyan
plébániai közösség lehessünk, mit amilyen az első keresztények közössége volt. A kívülállók ezt mondták róluk: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Ekkor fognak sokan és szívesen csatlakozni hozzánk és
rajtunk keresztül Jézushoz. Ugye, számíthatok önre is ebben a feladatban?!
Róbert atya
Miről is szól a karácsony?

