KESZI HARANGSZÓ
Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XVI. évfolyam 5. szám

2018. február 4.
Évközi 5. vasárnap

„Dicsérjétek az Urat, aki a megtört szívűeket meggyógyítja”

Egyházközségünk
hirdetései:
Február 4. Évközi 5. vasárnap:
08:00 – +Szülők
10:00 – +Zoltán
18:00 –
Gitáros mise
Február 5. Hétfő:
Szent Ágota szűz és vértanú
6:30 – +János és Róza
Február 6. Kedd:
Miki Szent Pál és társai vértanúk
6:30 – +Gábor
Február 7. Szerda:
6:30 – Betegekért, Hálaadás
Február 8. Csütörtök:
Bakhita Szent Jozefina Szűz
6:30 – Herovits család elhunyt
tagjaiért
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
a domonkos nővéreknél
Február 9. Péntek:
18:00 – Élő Ákos
17:00-18:00 - Gyóntatás
Február 10. Szombat:
18:00 Február 11. Évközi 6. vasárnap:
08:00 – Bálint gyógyulásáért
10:00 – Élő Zsófi, +Emőke és
Tamás
18:00 –
A szentmise olvasmányai:
Jób 7,1-4.6-7
Zsolt 146
1Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39

Szentségimádás
Papi és szerzetesi hivatásokért.

„Kezdd el, s a többit bízd rá a
Jóistenre!” (Varga. László.)

Részletek
a
kifüggesztett
plakáton.
Jelentkezni
az
ujraszerelem.budakeszi@gmail.co
m e-mail címen lehet február 8áig.

Imaalkalom

Jegyes oktatás
A jegyes oktatás elindult! A
további foglalkozások hétfőnként
19 órakor lesznek!
Helyszíne: a központi domonkos
rendház és a plébánia közötti
épület (volt kollégium, A épület).
Bejárat: ahol a patak átbújik a
járda alatt.
Kérjük, környezetükben
hirdessék a házasulandó fiatal
pároknak ha egyházi házasságra
készülnének.

Budakeszi Családos
Misék
február 4. vasárnap, 11 óra
február 10. szombat, 17 óra
február 17. szombat, 17 óra
február 24. szombat, 17 óra

ÚjraSzerelem
Kedves Házaspárok!
„ÚjraSzerelem”, ezzel a címmel
kerül
megszervezésre
a
Budakeszin
élő
házaspárok
részére
egy
házaspáros
élményprogram. 2018. február
14-ével (a házasság hetében)
kezdetét veszi az e-mailen
megküldött feladatok sora, a
házaspárok 7 próbája, a
házaspárok
7
hetes
„szeretetkalandja”.

A Betlehemi Ima- és Életvédő
Csoport szeretettel vár mindenkit
február 5-n, hétfőn, 11 órakor
közös imádkozásra a domonkos
nővérek közösségi házában (zöld
kapu a plébánia mellett jobbra)

**************************
Ferenc pápa katekézise:
Isten Szavát méltó módon
olvassuk és hallgassuk
Kéthetes kitérő után Ferenc pápa
ismét visszatért a szentmiséről
szóló
katekézis
sorozatához,
melynek
mostani,
nyolcadik
fejezetét
az
igeliturgiának
szentelte „Párbeszéd Isten és
népe között” címmel. A szentmise
során a Szentírásból felolvasott
Szó által maga az Isten üzen
közvetlenül, amely megkívánja a
felolvasás méltóságát, az érthető,
szép kiejtést, a közösség részéről
pedig a nyitott és fegyelmezett
hallgatást. A pápa leszögezte: az
igeliturgiában csak a Bibliából vett,
az egyház liturgikus rendje által
előírt szöveg olvasható Isten
Szavaként,
egyébként
pedig
minden más szöveg felolvasása
tilos!
Csendben, fegyelmezetten kell
meghallgatni Isten szavát

kesziharangszo@freemail.hu www.budakeszi-plebania.hu

Az igeliturgia lényegi alkotó része
a szentmisének, amiért az Isten
Népe egybegyülekezik, hogy az Ő
szavát
hallgassa
–
kezdte
beszédét a pápa. Ez olyan
tapasztalat,
mely
„egyenes
adásban” jön magától az Istentől
és nem pedig hallomásból, hiszen
ő jelen van a Szavában és általa
szól a népéhez – idézett a pápa a
római
misekönyv
általános
rendelkezéseiből, majd szabadon
hozzáfűzte: Amikor a szentmisén
az Isten szavát felolvassák, akkor
nem
szabad
beszélni,
megjegyzéseket tenni. Meg is
kérdezte kétszer is a Szent Péter
téren összegyűlt hívektől, hogy
szabad-e fecsegni a szentmise
során, amikor az Isten Szavát
felolvassák,
mire
a
hívek
egyöntetűen felelték: Nem! A
felolvasás során figyelmesen kell
hallgatni és meg kell nyitni a
szívet is hozzá, mert hiszen maga
az Isten beszél hozzánk.
Isten Szavát a szívünkkel is
hallgassuk
Az igeliturgia során ugyanis a
Biblia írott lapjai megszólalnak és
maga az Isten mondja ki azt, ő
beszél a felolvasón keresztül és
szólít
fel
bennünket.
Isten
Szavának hallgatásához azonban
szükség van nyitott szívre is, hogy
a szívünkkel is befogadjuk őt.
Isten hozzánk szól, mi befogadjuk
a szavát, hogy aztán átültessük a
gyakorlatba. Nagyon fontos tehát
a hallgatás. Némelykor valóban
nehezen
érthetőek
az
olvasmányok, mindazonáltal maga
az Isten szól, néha ugyanazt
másképpen mondja el.
Isten szavának terített asztala
Az Ige befogadása kapcsán a
pápa Jézus metsző szavára
emlékeztetett:
„Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem
Isten minden szavával" (Mt 4,4).
Az életet Isten Szava adja nekünk
– fűzte hozzá. Ilyen értelemben
beszélünk az Ige asztaláról,
melyet az Úr terít meg számunkra,
hogy táplálja a lelkiéletünket. Ez a

liturgia bőséges asztala, mely
tágasan merít a Biblia kincseiből,
akár
az
Ó-,
akár
az
Újszövetségből, mert az egyház
rajtuk keresztül hirdeti meg
Krisztus egyetlen misztériumát.
Az énekelt zsoltár szerepe
Ferenc pápa utalt a vasárnapi
miseolvasmányok három éves
ciklusának a gazdagságára,
amikor az egyház a három
szinoptikus
evangéliumot
olvassa fel, ami egy óriási
gazdagság. Ehhez kapcsolódik a
válaszos zsoltár jelentősége is,
aminek az a szerepe, hogy
segítse az elhangzott olvasmány
megértését és elmélyítse azt.
Ajánlatos a zsoltárt énekkel
kísérni, legalábbis a válaszos
zsoltárverssel.
Az
ünnepnapokon
túl
a
hétköznapokon során is az
egyház kétéves ciklusban veszi
az
olvasmányokat,
melyek
jelentős táplálékként szolgálnak
a keresztény élet számára.
Tilos
az
olvasmányok
elhagyása vagy helyettesítése
nem bibliai szövegekkel
A szentmise olvasmányait, a
keleti és nyugati hagyományokat
követve, a lectionáriumok, a
szentmise olvasmányos könyvei
őrzik.
Az
egyes
részek
felolvasása,
a
Szentírás
szövegeit tartalmazó énekekkel
együtt kifejezi és támogatja is az
egyházi
közösséget.
Ebből
érthető, hogy az olvasmányok
elhagyása vagy helyettesítésük
nem
bibliai
szövegekkel,
egyszerűen tilos! A pápa itt
hivatkozott egyesek lehetséges
ellenvetésére, hogy mi lesz
akkor az újsághírekkel, a napi
hírekkel, mire azt válaszolta:
Nem! Az Isten Szava az Isten
szava, az újságot elolvassuk a
mise után. A templomban Isten
Igéjét olvassuk. Ha helyette más
szöveget veszünk, az csak
elszegényíti és megrontja az
Isten és a népe közötti
párbeszédet az imádságban.

A lektorok tudjanak jól olvasni,
ezt gyakorolni kell
Az ambónak, a szószéknek az
olvasmányos könyv használata,
vagyis Isten Szava ad méltóságot
– emelte ki a pápa, majd a
felolvasás
fontosságát
hangsúlyozta. A lektorok tudjanak
jól olvasni, különben a közösség
nem érti meg Isten Szavát. Éppen
ezért szükség van arra, hogy mise
előtt elpróbálják a felolvasást. Az
Úr Szava ugyanis nélkülözhetetlen
segítség, hogy el ne tévelyedjünk,
hanem
inkább
kövessük
a
zsoltáros szavát: „Lámpás lépteim
számára az Úr Igéje, világosság
az utamon” (Zsolt 119,105).
Hogyan is tudnánk szembenézni
földi
zarándokutunkkal,
nehézségeivel és próbatételeivel
együtt, ha nem táplálkoznánk
rendszeresen az Isten Szavával,
mely felhangzik minden egyes
liturgia során? – tette fel a kérdést
a pápa.
Forduljon termőre
Isten Szava

bennünk

Végül arról szólt, hogy nem elég
meghallgatni az Igét, hanem be
kell fogadni a szívbe, hogy aztán
gyümölcsöt
hozzon.
Ennek
kapcsán a magvetőről szóló
evangéliumi részre hivatkozott,
ahol
a
magvetés
eltérő
eredményeiről
hallunk.
A
Szentlélek úgy teszi hatékonnyá a
válaszunkat, hogy szüksége van
egy szívre, mely engedi, hogy
megműveljék. Ennek a jegyében a
hétköznapok során valósággá lesz
az Ige a gyakorlatban. Isten
Igéjének megvan a maga útja
bennünk. Hallgassuk meg a
fülünkkel,
fogadjuk
be
a
szívünkkel,
ültessük
át
a
gyakorlatba két kezünkkel a
jótettek révén – zárta az
összegzéssel
Ferenc
pápa
szerdai katekézisét.

(vl)
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