„Mindazoknak
azonban, akik
befogadták, hatalmat
adott, hogy Isten
gyermekei legyenek.”
(Jn 1, 12)

IX. évfolyam 2. szám

Advent 4. vasárnapja

2007. december 23.

A látás ünnepérıl
A Karácsony a "látás ünnepe",
amint azt az I. karácsonyi prefáció
szavai is kifejezik: "...hogy amikor
látható alakban ismerjük meg az Istent, a
láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk
általa". Elmélkedjük végig Karácsony
napjait a "látás" témájáról!
23., vasárnap
Szent Ferenc 1. intelme: "...aki
engem lát, Atyámat is látja. Az Atya
megközelíthetetlen fényességben lakozik, és lélek az Isten, és Istent soha senki
sem látta. Ezért csak lélekben látható,
mert a lélek az, ami éltet, a test nem
használ semmit." Ferenc az Intelmek
elején szinte lelki programként jelöli
meg, miben áll Krisztus követése: İt
szemlélve eljutni az Atya látására.
Figyelmeztet arra, hogy lehet Krisztust
"test szerint" is nézni: istenségének
felismerése, megvallása nélkül.
Bőnbánati készületünkben az Advent
során igyekszünk egész lényünket összeszedni, és az "éltetı Lélek" szolgálatába

állítani. "A test nem használ semmit" ezt a bibliai kifejezést ma kevésbé szeretjük a "test megvetése" az "önsanyargatás" és hasonló szavak értelmében
venni. Értsük most így: nem a testet
tekinteni a legmagasabb szempontnak,
túllátni azon, a lélekben való látás szolgálatába állítani. Ehhez kértük a zsoltárossal Advent elején az Úr segítségét:
"Szemeim mindenkor az Úrra néznek,
mert ı vonja ki a tırbıl lábamat. Tekints
reám, Isten, és könyörülj énrajtam."
24., hétfı
1Cel 84: "Ha azt akarod, hogy az Úr
közelgı ünnepét Greccióban üljük meg,
úgy siess, és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked! Meg akarom
ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded
emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni
akarom, hogyan helyeztetett jászolba és
hogyan feküdt az ökör és a szamár elıtt
a szénán."

A "szenteste" készülete Greccióban.
Még a bőnbánati idıben vagyunk, ezért
jó emlékeztetni magunkat az ünneplésnek erre a sajátos módjára: Krisztust nem
dicsıségében idézni meg, hanem értünk
vállalt emberi korlátaira figyelni. Ferenc
nem akarja "közvetlenül" látni a dicsıséges Krisztust. Nem akarja megkerülni a
szenvedı Szolgát, hanem meg akarja tanulni meglátni a Szenvedıben a Dicsıségest. Hol tartasz a látásnak ebben az
iskolájában?
Talán azon is érdemes elgondolkozni, mennyire a maga számára rendezi
meg Ferenc az elsı "betlehemet" - nem a
hallgatók lekötésére vagy a gyerekek
szórakoztatására. Saját lelkiségének
ıszinte szándéka a jászolban fekvı Úr
szemlélése – éppen ezzel tanít, térít,
hirdet. Nemcsak láttatni, látni is akar. "A
legfontosabb lelkipásztori tevékenység a
lelkiség" – írja a Klérus Kongregáció
legújabb dokumentuma.
25., kedd
I. karácsonyi prefáció: "Az Ige megtestesülésének titka által a te dicsıséged
új fénye ragyogott fel nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az
Istent, a láthatatlan világ szeretetére
gyulladjunk általa."
Minden kinyilatkoztatásban ez
történik, márpedig most eljött Krisztus, a
kinyilatkoztatás teljessége. Beteljesedik
a látható világ magasztos hivatása: a
láthatatlan világ szentségévé lehetett.
Nem a látható világ "ellenére", hanem
éppen annak segítségével tárul fel a
szerethetı Láthatatlan. Ebben fonódik
össze ismeret és szeretet. Isten
megjelenik látható világunkban, igent
mond rá, elfogadja, egészen a mélyére
száll – de valamiképpen mégis kiszólít
belıle. Felismerteti velünk, hogy ami

szeretetünkre legméltóbb, az túl van a
láthatón.
Latinul így hangzik a második rész:
"...ut,
dum
visibiliter
Deum
cognoscimus, per hunc in invisibilium
amorem rapiamur". Nem mást idéz fel
ez az utolsó szó, a "rapiamur" ige, mint
az "elragadtatást".
A
láthatatlan
szemlélésére való eljutás nem nyugodt
következtetés,
hanem
megmagyarázhatatlan kegyelmi ugrás, a hit új ajándéka. Nem a magunk manıvere, hanem
az Úr jobbjának érintése.
Szeretni
a
"láthatatlanokat"
(invisibilia) - ha már a kifejezés elsı
felében megnevezte "Istent", most miért
tér vissza erre a személytelennek tőnı
szóra? Érdekes a magyar "világ"
kiegészítés. Talán így akarja mondani:
hogy szeressük Istent és az ı dolgait,
világát, mindent ami vele kapcsolatos,
róla szól. Életünket a láthatón túliakra, a
maradandóra irányítsuk. Hogy tanúi
lehessünk: "Láttuk az ı dicsıségét, az
Atya Egyszülöttének dicsıségét."
26., szerda
Apostolok Cselekedetei 7,56: İ
azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett
az égre, látta az Isten dicsıségét, és
Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott:
"Látom a megnyílt eget és az Emberfiát,
ahogy az Isten jobbján áll!"
Az imaórák bevezetéséül írt
Dicséretben
Ferenc
a
Jelenések
könyvének kórusával együtt szemlélei a
trónon ülıt, aki "meghalt, de mégis áll":
"Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy
tiéd legyen a dicséret, dicsıség, tisztelet
és áldás: dicsérjük és felmagasztaljuk ıt
mindörökké.
Méltó a Bárány, aki megöletett,
hogy övé legyen a hatalom és istenség és
bölcsesség és erı és tisztelet és dicsıség

és áldás: dicsérjük és felmagasztaljuk ıt
mindörökké."
István vértanúsága a megdicsıült
Urat megvalló keresztény istentisztelet
mottója. Dicsıítı szavunkkal mi is a

Bárány elé járulunk - de úgy, ahogy
István látta, csak a vértanúságig menı
szeretet láthatja.
fr. Várnai Jakab

Plébániánk 2007. éve számokban
(Sor végén kapcsos zárójelben az elızı évi adatok)

1. Kereszteltek összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

101 fı (53 fiú, 48 leány)
46 fı (26+20); felnıtt: 5 fı (3+2)
38 fı (21+17); ebbıl felnıtt: 0 fı
17 fı (7+10); ebbıl felnıtt: 0 fı

{108, 60, 48}
{46, 21, 25 / 3, 1, 2}
{43, 27, 16 / 1, 0, 1}
{19, 12, 7 / 1, 1, 0}

2. Elsıáldozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

89 fı (48 fiú, 41 leány)
89 fı (48 fiú, 41 leány)
0 fı
0 fı

{79, 42, 37}
{63, 35, 28}
{1, 0, 1}
{15, 7, 8}

3. Bérmálkozók összesen:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

61 fı (28fiú, 33 leány)
36 fı (15 fiú, 21 leány)
25 fı (13 fiú, 12 leány)
0 fı

{5, 2, 3}
{3, 1, 2}
{1, 0, 1}
{1, 1, 0}

4. Házasságkötések összesen:
Engedéllyel másutt:
Országúton:
Tövis utcában:
Rákócziánumban:

61 (39 rk., 12 vegyes, 10 felekezeten kív.) {55, 43, 4, 8}
25 (11 rk., 9 vegyes, 5 fel. kívüli)
{25, 19, 2, 4}
19 (15 rk., 1 vegyes, 3 fel. kívüli)
{13, 10, 0, 3}
13 (11 rk., 1 vegyes, 1 fel. kívüli)
{8, 6, 1, 1}
4 (2 rk., 1 vegyes, 1 fel. kívüli)
{9, 8, 1, 0}

5. Betegek kenetét felvette:

70 fı

6.

Elhunytak száma össz.: 108 fı (48 férfi, 60 nı)
Ebbıl a betegek kenetét felvette: 30 fı; nem vette fel: 78 fı (!!!)

{65}
{117, 58, 59}
{41, 76}

Megjelent templomunk orgonamővészének Nagy László Adriánnak
és Zsömlye Sándor szaxofon mővésznek elsı közös CD-je, a

SAXORGAN SIMPLE.
A SaxOrgan duó 2005. óta mőködik. Céljuk a jazz és a komolyzene közti látszólagos
korlátok átlépésével a két zenei világot közös nevezıre hozni. A klasszikus zene rögzült kereteibe visszaültetik a mára leginkább a jazzben élı improvizációt, rögtönzést
– ami annak idején nem volt idegen a komolyzenétıl sem. A duó mősorán egymás
mellett szerepel Händel ária és magyar népdalfeldolgozás, Bach-concerto lassú tétele
jazz-improvizációval és Chick Corea jazz-kompozíciója klasszicizálva, Fauré, vagy
épp Rachmanyinov dala és a tagok saját szerzeményei. A CD kapható a sekrestyében.

Templomunk programjai (2007. december 23. – 2008. jan. 6.):
December 24-én, hétfın délután 3 órakor Betlehemes játékkal; 6 órakor vigíliamisével; este ½ 12-kor zsolozsmával majd az éjféli misével ünnepeljük
templomunkban a Szentestét. Az esti ½ 8-as szentmise elmarad.
December 25., kedd Karácsony ünnepe, vasárnapi miserendet tartunk.
December 26-án, szerdán Karácsony másnapján vasárnapi miserendet tartunk.
Ezen a napon ünnepeljük templomunk búcsúját is, ebbıl az alkalomból a 11
órai szentmisét Várnai Jakab atya celebrálja, és a Kapisztrán kórus Gounod:
C-dúr miséjét énekli. Szeretettel várjuk templomunk híveit.
December 27-tıl 29. délelıttig nem lesz gyóntatás.
December 27., csütörtök Szent János apostol és evangélista ünnepe.
December 28., péntek aprószentek ünnepe.
December30. Szent Család vasárnapja lesz
December 31-én, hétfın este 6-kor évvégi hálaadás, az esti ½ 8-as mise elmarad.
Január 1., kedd újév napja, Szőz Mária Isten Anyjának ünnepe. Ezen a napon
vasárnapi miserendet tartunk.
Január 4-én elsıpéntek, délelıtt 10-kor is lesz szentmise.
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe, egyben elsıvasárnap,
délután 5-6 óráig szentségimádást tartunk.
Az iroda nyitvatartási rendje a faliújságon olvasható.

Minden kedves
olvasónknak
áldott karácsonyt
és boldog,
kegyelmekben gazdag
új esztendıt
kívánunk!
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