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Testvériesség a békéért
Az elmúlt évtizedekben szokássá vált, hogy a
Szentatya az újév kezdetén békeüzenettel fordul a világ
népei felé. Ezek az üzenetek felhívják a figyelmet arra,
hogy a béke Isten ajándéka, amely begyógyítja az
ember szívének sebeit, aki így képessé válik arra, hogy
a béke hordozójává, közvetítőjévé
váljék. Hiszen csak a gyógyult szívű,
nem a saját valós vagy vélt sérelmeivel
foglalkozó ember képes arra, hogy
gyakorolja az igazságosság erényét. Az
igazságosság erényének a gyakorlása
pedig biztosíthatja a békét. Azok az
emberek, akik nem képesek befogadni
Isten gyógyító szeretetét, gyakran
harcban
állnak
környezetükkel,
döntéseikben
gyakran
önzőek,
részlehajlóak. Ez érvényes a társadalom
életére is. Azokban a közösségekben, és
társadalmakban,
ahol
egy
téves
ideológia miatt nincs világos értékrend,
ott könnyebben előfordulhat, hogy az emberek
megsértik mások jogait, vagyis tartósan nem biztosítják
az emberek számára a munkát, a munkáért járó bért, és
megélhetést. Az elmúlt évek válsága jelzi, hogy a
korunkra jellemző fogyasztói társadalom az egyén
érvényesülését helyezi középpontba, és a közösség java
háttérbe szorul.
FERENC PÁPA „Testvériesség a béke alapja és útja”
című újévi üzenete a béke megvalósításának lehetőségét
a testvériesség erénye szempontjából közelíti meg.
Keresztény szempontból a testvériesség azt jelenti,
hogy minden emberben Isten gyermekét látjuk, akit
Jézus Krisztus a testvérévé fogadott. A pápai levél így
fogalmaz: „Krisztusban mindenkit úgy fogadunk el,
mint Isten fiát vagy leányát, fivérünket vagy nővérünket,
és nem úgy, mint idegent, szembenállót vagy egyenesen
ellenséget, ahol mindenki ugyanazon Atya gyermeke.”
Majd hozzáfűzi: Az Atya gyermekeként, a Fiú
szeretetébe oltva „nincsenek selejtes életek”. (3) A
testvériesség adhat lehetőséget a béke megteremtéshez
(5), szegénység megszüntetéséhez (5), a gazdasági
válságok
megoldásához
(6),
a
háborúk
megszüntetéséhez (7) , a korrupció és a szervezett
bűnözés felszámolásához (8), és a természet

szépségének, gazdagságának megőrzéshez (9). A
Szentatya szavai elgondolkodtatóak: a szegény,
tudásban elmaradt, vagy beteg emberekre, vagy
embercsoportokra gyakran úgy tekintenek, mint az
egyéni vagy közösségi fejlődés, kibontakozás
akadályaira. A kereszténynek megkülönböztetett szeretettel kell feléjük
fordulni, ami a társadalmi feszültséget is
oldja, és segíti a béke megvalósulását.
Mit mond számunkra az újévi
üzenet? Nekünk is feladatunk a világ
sebeinek a gyógyítása, a béke
megvalósítása. Ennek egyik leghitelesebb formája az engesztelés. Az
Egyház tanítása szerint az elkövetett
bűnöket az igazságosság erénye szerint
helyre kell állítani. Így a bűnöket el kell
ismerni, a sértettől bocsánatot kell kérni,
a megkárosítottat kárpótolni kell, a
becsületet sértő vétkek pedig orvoslásra
szorul. Vannak azonban olyan, az egyéni bűnök
következtében kialakult helyzetek, amiért elsődleges
nem mi vagyunk felelősek, amitől azonban velünk
együtt mások is sokat szenvednek. Az Egyházban
mindig voltak olyanok, akik ezekben a helyzetekben
úgy próbáltak segíteni, hogy segítettek mások terheinek
a viselésében, és ezt az áldozatot lélekben Jézus
áldozatához kapcsolták. Ezzel az áldozatos szeretettel
megjelenítették Jézus szolgáló szeretetét, és a
bűnösöket Isten felé fordították. Ilyen engesztelő
áldozatot mutatott be ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT és
ezzel a szeretettel arra indította édesapját IV. Béla
királyt és testvérét Istvánt, hogy béküljenek ki
egymással.
Mi is egy ilyen egyéni bűnök következtében sebzetté
vált világban élünk. Nekünk is fel kell hívni a figyelmet
az igazságosság helyreállításra, de lehetnek olyan
helyzetek, amikor a járható út az emberi lelkeknek az
Isten felé fordítása, tisztítása vagyis az engesztelés, a
másokért való áldozatvállalás által. Szent Margit,
plébániánk szentje ennek példaképe. Kövessük őt, és
bízzunk abban, hogy a törekvéseinkkel a béke
elősegítőivé válhatunk.
Ferenc atya
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Szent Magit mise a szigeten
Az Egyház január 18-án ünnepli Árpád-házi Szent
Margit égi születésnapját.
Az utóbbi évtizedekben hagyománnyá vált, hogy a
Margit-szigeti kolostor romjainál, ahol IV. Béla lánya
szerzetesként élt, az esztergomi érsekek hálaadó

szentmisét mutatnak be hazánkért. Dr. Erdő Péter
bíboros úr az idei ünnepélyes szentmisét január 19-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor mutatja be, amelyre
mindenkit szeretettel várunk.
Ferenc atya

Vízkereszt ünnepére
Szent János evangéliuma 2. fejezet 1-11. versek
Vízkeresztkor három eseményre emlékezik az
Egyház: a háromkirályok látogatására, Jézus
keresztségére a Jordánban és a kánai csodára.
„Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában.
Ott volt Jézus anyja, és Jézus is
hivatalos volt a menyegzőre
tanítványaival együtt. Amikor
fogytán volt a bor, Jézus anyja így
szólt hozzá: »Nincs boruk!« Jézus
azt felelte neki: »Mi közünk ehhez,
asszony? Még nem jött el az én
órám!« Anyja ekkor ezt mondta a
szolgáknak: »Tegyétek meg, amit
mond!« A zsidók tisztulására volt
ott hat kőedény, egyenként két
vagy három mérős (ς =
metrétész). Jézus azt mondta
nekik:
»Töltsétek
meg
az
edényeket vízzel!« Színig töltötték
őket. Ekkor így szólt hozzájuk:
»Most merítsetek, és vigyetek
belőle a násznagynak!« Azok
vittek neki. Amint a násznagy
megízlelte a borrá vált vizet, mivel
nem tudta, hogy honnan való - de
a szolgák, akik a vizet merítették, tudták -, odahívta a
vőlegényt, és azt mondta neki: »Minden ember a jó bort

adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé
jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!« Jézus ezzel
kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában.
Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek
benne.”
Két
dolgot
ajánlok
megfontolásra.
A
metrétész
nagyjából 40 liter volt. A borrá vált
víz mennyisége tehát 500-700 liter,
ez egy lakodalomhoz igen nagy
mennyiség.
Isten
ajándékozó
szeretete jelenik meg itt, bőven ad,
sokkal többet ad, mint ami
szükséges. Sokszor akkor is ad, ha
nem kérjük. Mert emberszerető
Isten.
A víz borrá változásában a régi
egyháztanítók
ugyanúgy
az
eucharisztia előképét látták, mint a
kenyérszaporításban.
Látták
továbbá a hívek átalakulását: azt az
újjászületést,
amelyre
Jézus
meghívott mindannyiunkat. Ez a
megtérés, az irány és az
értékváltás.
Mert
valamenynyiünknek egy dolog fontos: az örök üdvösség elérése.
Balthazár Zsolt

A három ajándék
„Az egyházi hagyomány - különböző változatokkal úgy találta, hogy a három ajándék Krisztus
misztériumának három szempontját ábrázolja: eszerint
az arany Jézus királyi mivoltára, a tömjén
istenfiúságára, a mirha szenvedésének titkára utal.
A mirha valóban megjelenik Szent János
evangéliumában Jézus halála után: az evangélista
elmondja, hogy Nikodémus többek között mirhát is
odakészített Jézus holttestének megkenésére (Jn 19,39).
Így a mirha által a kereszt titka újra egybeforr Jézus

királyságával, és titokzatosan jelentkezik már a bölcsek
hódolatában. A megkenés kísérlet arra, hogy
szembeszálljunk a halállal, amely csak az enyészetben
lesz véglegessé. Mire az asszonyok húsvét reggelén a
sírhoz jöttek, hogy elvégezzék a megkenést, ami a
kezdődő ünnepnap miatt a keresztre feszítés estéjén már
nem történhetett meg, Jézus már feltámadt: nem volt
már szüksége a mirhára mint a halál ellenszerére, mert
Isten élete maga legyőzte a halált.”
( XVI. Benedek pápa )
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„Bizonyosnak kell lennünk, hogy meghallgat minket”
Az
imádság
kettős
természetű: egyrészt valamilyen
szükségünket fejezi ki, másrészt
pedig azt a bizonyosságot, hogy
Isten meghallgat minket, bár
nem tudjuk, mikor és hogyan
siet segítségünkre - fűzte
gondolatait a Szentatya a
keresztény imádsághoz.
A napi liturgia Máté
evangéliumának azt a szakaszát
tárja elénk, amelyben Jézus
meggyógyítja a két vakot. Maga
Jézus tanított meg minket, hogy
kitartóan
és
szüntelenül
imádkozzunk Atyjához. Az
imádság
ha
valóban
keresztény - a szükség és a
bizonyosság között ingadozik.
Ez azért van, mert aki kér, nem
fél attól, hogy zavarja Istent, és
vak bizalommal hagyatkozik az
Atya szeretetére. Olyan vakon,
mint az evangéliumban szereplő
két ember, akik Jézushoz kiáltottak szemük
gyógyulásáért - fogalmazott a pápa.
„Nem tudom, talán rosszul hangzik, de imádkozni
olyan, mintha kicsit zavarnánk Istent, hogy hallgasson
meg minket. Az Úr azonban azt mondja: ahogy az éjféli
barát, ahogy az özvegyasszony az igazságtalan bírónál úgy imádkozzunk, hogy Isten ránk emelje tekintetét,
felénk fordítsa szívét. Ezt mondták a leprások is, akik
odamentek hozzá: ha akarod, meg tudsz gyógyítani
minket - és biztosak voltak benne.
Amikor imádkozunk, gyakran azt gondoljuk: igen,

szükségem van erre vagy arra,
elmondom tehát az Úrnak
egyszer, kétszer, háromszor, de
nem túl erőteljesen. Aztán
belefáradok, és elfelejtek tovább
kérni.
Az
evangéliumban
szereplő emberek kiáltottak, és
nem fáradtak bele a kiabálásba.
Jézus azt mondja: kérjetek, de
azt is mondja: kopogtassatok az
ajtón. Aki pedig kopogtat, az zajt
csap, zavart okoz”.
Amellett, hogy rábízzuk
imáinkat az Úrra, amikor
szükséget szenvedünk, bizonyosnak kell lennünk, hogy
meghallgat minket. „És ő meg is
teszi. Hogy mikor és hogyan, azt
nem tudjuk. Ebben áll az ima
bizonyossága”. Hinnünk kell,
amint az evangéliumban szereplő
vakok hiszik, hogy Jézus meg
tudja
őket
gyógyítani.
„Elmondom őszintén az Úrnak:
Uram, vak vagyok, szükségem van erre vagy arra.
Beteg vagyok. Vétkeztem. Fájdalmam van… De mindig
az igazságot mondom, úgy, ahogyan az van. És ő
meghallgatja a szükségünket, de azt is tudja, hogy
bizalommal kérjük a segítségét. Gondoljuk most végig,
hogy a mi imánk szükséget fejez-e ki, és bizalommal
teli-e. Szükséget, mert az igazságot mondjuk saját
magunknak, és biztos, mert hisszük, hogy az Úr
megteheti, amit kérünk tőle” - emelte ki homíliájában a
Szentatya.
(Magyar Kurír 2013. 12. 06.)

Ferenc pápa kedvelt képe:
a csomókat feloldó Szűz Mária
Buenos Aires-i érsekként a pápa elterjesztette Argentínában a csomókat feloldó
Szűz Mária tiszteletét.
Egyik németországi útja során látta meg Schmidtner német festő 1700 körült
készült freskóját egy augsburgi templomban. A képen két angyal nyújt át Szűz
Máriának egy szalagot, amelyen ő sorban feloldja a csomókat: a segítségét kérők
életének gondjait.
Hazatérve Bergoglio bíboros elkezdte terjeszteni a csomókat feloldó Szűz
Mária tiszteletét, ami az argentin hívek körében rövid idő alatt nagyon népszerű
lett. Bergoglio bíboros a levelei mellé akkoriban a freskót ábrázoló kis kegyképet
tett ajándékba - írja a Vatican Insider.
(Magyar Kurír 2013. 12. 12.)
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Családi események decemberben:
A keresztség szentségében részesültek:
December 8-án: Takács Anna Dorottya és Smaraglay Zente Máté
December 15-én: Ekler Albert Bertalan
Megszületett
December 4-én: Haracsek Borbála Anna, Haracsek László és Brózik Anna masodik gyermeke.
Halottaink:
Pozsgai Gyuláné (82), Bakos János (69), Varjassy Béláné (83), Poór Jenőné (86)

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 - 1830
vasárnap: 1000 - 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az

este 600 (vasárnap a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap első keddjén papokért imádkozunk
az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 1900 -2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

Hirdetés
Olvassuk együtt a Szentírást! Várok mindenkit, fiatalt, öreget - hölgyeket és urakat január 15-én, szerdán az esti
szentmise után a hittanteremben. Időtartam: legfeljebb egy óra.
Balthazár Zsolt
Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP
Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál
vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.
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