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XIX. évfolyam 4. szám

Évközi 4.vasárnap
„Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, magasztaljuk őt zsoltárt zengve.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Január 31. vasárnap:
08:00 – Élő Zsófia, +Emőke és
Tamás
10:00 –
18:00 – +Magdolna
A szentmise olvasmányai:
MTörv 18,15-20
Zsolt 94
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28
Február 1. hétfő:
06:30 –
Február 2. kedd
Urunk bemutatása
Gyertyaszentelő Boldogasszony
18:00 –
Február 3. szerda:
Szent Balázs püspök és vértanú
06:30 – +Judit
Február 4. csütörtök:
06:30 –
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
Február 5. péntek:
Szent Ágota szűz és vértanú
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 –
Február 6. szombat:
18:00 –
Február 7. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 –
18:00 – +Zoltán

Szent Mónika Imaközösség
A hónap első vasárnapján,
február 7-n a 10 órás szentmisén
találkozik a Szent Mónika
imaközösség, mely gyermekeink
üdvösségéért imádkozik.
Bekapcsolódunk
a
hívek
könyörgésébe
a
következő
kéréssel:
"Segíts minket Urunk, hogy
gyermekeink életük csalódásai,
veszélyhelyzetei
és
testi
megpróbáltatásai közepette is
megtapasztalják
gondoskodó
szeretetedet."
A szentmise után közösen
imádkozunk.
Imaközösségünkhöz
bármikor
lehet csatlakozni, a szentmise
után, vagy a 06 30 951 3368-as
telefonszámon,
és
a
bede.bakacs@gmail.com email
címen.
Bakács Bernadett

Újraszerelem 4.0
Kedves Házaspárok!
Az országosan meghirdetett
Házasság Hete programsorozat
keretén
belül
ismét
megrendezésre
kerül
a
Budakeszin élő házaspároknak
szóló
kapcsolaterősítő
élményprogram.
Újraszerelem 4.0!
4 héten át, 4 feladat!
A program nyitó eseménye
(február 7. 16 óra) a Krúdy
házaspár előadása: „Az önzéstől
az önátadásig!”
A kapcsolatépítő feladatokat
hetente e-mailen küldik meg a

szervezők
a
házaspároknak!

jelentkező

Részletek a kihelyezett plakáton.
Jelentkezni
a
megadott
felületen lehet február 2-áig:
https://tinyurl.hu/brxd/
a szervezők

Jegyesoktatás
Jelentkezési ív, amit ki kell tölteni
a jegyesoktatásra jelentkezőknek.
https://docs.google.com/forms/d/1j
bEcUyKY46ksgyfEG9sCdJzS9Qe
7rBtmIs2t1Qe6CDE/edit
A csatlakozáshoz értesítést
fogunk küldeni.
Margit nővér

Egyházközségi hozzájárulás
Fizethető 2020-ra: és 2021-re is
az újságos pulton található postai
csekken vagy átutalással (CIB
Bank
10701180-4703700951100005) vagy a plébánián.
Nagy segítség a közösség ügyei
szempontjából,
ha
anyagi
eszközeinkkel kellő időben és
kiszámítható
módon
rendelkezünk.

A Bibliában találkozik Isten
az emberrel – Ferenc
pápa szerdai katekézise
A Szentírás kimeríthetetlen kincs,
amelyet „férfiaknak és nőknek
írtak, akiknek van nevük és
vezetéknevük”. Ferenc pápa így
fogalmazott
az
általános
kihallgatáson, emlékeztetve arra,
hogy az Ige ismerete nem
mechanikus ismétlés kérdése,
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hanem az a hely, ahol Isten
mindenkivel találkozik, és „nem
hagyja a dolgokat úgy, mint
korábban voltak”.
„A Szentírás szavait nem azért
írták,
hogy
papiruszon,
pergamenen
vagy
papíron
maradjanak bezárva, hanem hogy
befogadja egy olyan személy, aki
imádkozik, és aki szívében
kivirágoztatja őket.” Az ima állt ez
alkalommal
is
a
pápa
katekézisének középpontjában a
szerdai általános kihallgatáson,
amelyet ebben az időszakban az
Apostoli Palota Könyvtárában tart.
Az imádságot a Biblia egy
részletéből kiindulva is lehet
mondani – hangsúlyozta a pápa.
A Bibliának azt a versét nekem is
írták évszázadokkal ezelőtt, hogy
elhozzák Isten Szavát nekem.
Mindannyiunknak írták. Ez az
élmény
minden
hívővel
megtörténik: a Szentírás már
sokszor hallott részlete egy nap
hirtelen szól hozzám és megvilágít
egy olyan helyzetet, amelyet
éppen átélek. De ehhez az kell,
hogy ott legyek aznap az Isten
Szavával való találkozón –
figyelmeztetett Ferenc pápa.
Az Ige megtestesül bennünk és
megváltoztatja a dolgokat
Isten
minden
nap
elhalad
mellettünk, és magot vet a
talajunkra. Hogy az kihajt-e,
rajtunk múlik, szívünktől és attól
függ, hogy nyitottak vagyunk-e rá.
A pápa utalt Szent Ágoston egy
mondatára: „Félek, amikor elhalad
az Úr”. A félelem annyit jelent,
hogy esetleg nem veszi észre
Istent. Ferenc pápa az Ige
egyfajta új megtestesüléséről
beszélt, vagyis, hogy „mi vagyunk
a tabernákulum, ahol Isten Szavai
befogadásra
és
megőrzésre
akarnak
találni,
hogy
meglátogassák a világot”. Nem
szabad azonban a Szentírást
eszközként felhasználni arra, hogy
megerősítsük vele „saját filozófiai
és
erkölcsi
látásmódunkat”,
hanem egy „találkozásban” kell
reménykednünk.

Isten Szava elvezet az Úrral
való találkozáshoz
Ezután
a
pápa
kötetlen
szavakkal hozzátette: „Kicsit
zavar, amikor keresztények úgy
idéznek bibliai verseket, mint a
papagájok. Mondván, hogy „Ó,
igen ... Ó, az Úr azt mondja ...
így akarja ...”. Feltehetjük nekik a
kérdést: De találkoztál-e az
Úrral, azzal a verssel? Ez nem
csak a memória problémája: ez
a
szív
emlékezetének
a
problémája,
amely
megnyit
téged az Úrral való találkozásra.
És ez a szó, ez a vers az Úrral
való találkozáshoz vezet el
téged.” Ezután a leírt szöveget
folytatva
megállapította:
„Mi
azért olvassuk a Szentírást,
hogy az „olvasson minket”. És
kegyelem, hogy felismerheted
magad ebben vagy abban a
karakterben, ebben vagy abban
a helyzetben. A Biblia nem az
általános emberiség számára
íródott, hanem nekünk, nekem,
neked, húsvér embereknek,
akiknek
van
nevük
és
vezetéknevük, mint nekem és
neked. A Szentlélekkel áthatott
Isten Szava, ha nyitott szívvel
fogadjuk, nem hagyja úgy a
dolgokat, mint ahogy korábban
voltak.
Soha.
Valamit
megváltoztat. Ez Isten Szavának
a kegyelme és az ereje –
nyomatékosította a pápa.
Lectio
divina:
olvasás,
párbeszéd, elmélkedés
Ezután az ima azon formáját
jellemezte, amely a kolostorok
világában született, és mára
átterjedt a plébániákra is: ez
pedig a lectio divina. Ez abból
áll,
hogy
figyelmesen,
szöveghűen elolvasnak egy
bibliai részletet, hogy megértsék
a jelentését. Ezt követően
párbeszédbe lépnek az olvasott
szavakkal, elmélkednek róluk és
azon gondolkodnak, hogy ezek
mit üzennek nekik. Végül a lectio
divina igényli a szemlélődést. A
szavak és gondolatok „utat
engednek a szeretetnek, mint a
szerelmesek
között,
akik

számára néha elég némán
egymásra tekinteni”. Az imádság
által Isten Igéje belénk költözik, mi
pedig benne lakunk. Az Ige jó
kezdeményezésekre ösztönöz és
támogatja a cselekvést; erőt és
nyugalmat ad nekünk, és még
akkor is, amikor válságba sodor
minket, békével tölt el bennünket.
A rossz és zavaros napokon
bizalmat és szeretetet nyújt a
szívnek, amely megvédi a gonosz
támadásaitól. Így Isten Igéje
megtestesül, és merem ezt a
kifejezést
használni,
hogy
megtestesül
azokban,
akik
befogadják az imádságban –
fogalmazott Ferenc pápa.
A szentek életében a Szentírás
lenyomata
Ezt követően egy „gyönyörű
kifejezést”
idézett,
amely
megmutatja, hogy az Ige mennyire
fontos a keresztények életében:
„Egyes ősi szövegekben felmerül
az az érzés, hogy a keresztények
annyira azonosítják magukat az
Igével, hogy még ha a világ
összes Bibliáját el is égetnék,
ennek
„lenyomata”
mégis
megmenekülhetne
a
szentek
életében hagyott lenyomat révén.
Engedelmesség és kreativitás,
ebből áll a keresztények élete és a
Szentírás, amely kimeríthetetlen
kincs. Az Úr adja meg nekünk,
hogy még többet merítsünk belőle
az imádság által – zárta szerdai
katekézisét Ferenc pápa az
általános kihallgatáson.
Somogyi Viktória – Vatikán
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