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Budakeszi római katolikus egyházközségének kiadványa
XIX. évfolyam 5. szám

2021. február 7.

Évközi 5.vasárnap
„Dicsérjétek az Urat, aki a megtört szívűeket meggyógyítja.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Február 7. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Erzsébet
18:00 – +Zoltán
A szentmise olvasmányai:
Jób 7,1-4.6-7
Zsolt 146
1Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39
Február 8. hétfő:
Emiliáni Szent Jeromos
06:30 – Herovits család élő és
elhunyt tagjai
Február 9. kedd
06:30 –
Február 10. szerda:
Szent Skolasztika szűz
06:30 – +József és István
Február 11. csütörtök:
Lourdes-i Boldogságos Szűz
Mária
06:30 – Kórházi önkéntesek
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
Február 12. péntek:
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 –
Február 13. szombat:
18:00 – Élő János
Február 14. vasárnap:
08:00 – Élő Ákos és Luca
10:00 – +Jolán
18:00 –

Szent Mónika Imaközösség
A 10 órás szentmisén találkozik
a Szent Mónika imaközösség,
mely gyermekeink üdvösségéért
imádkozik.

Jegyesoktatás
Jelentkezési ív, amit ki kell
tölteni a jegyesoktatásra
jelentkezőknek.
https://docs.google.com/forms/d/
1jbEcUyKY46ksgyfEG9sCdJzS9
Qe7rBtmIs2t1Qe6CDE/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 liturgia és az ima egyesít
bennünket Krisztussal –
Ferenc pápa szerdai
katekézise
Ferenc pápa folytatta katekézissorozatát
a
keresztény
imádságról
az
általános
kihallgatáson. Ez alkalommal
arról
elmélkedett,
hogy a
liturgikus ima miként egyesít
minket Krisztussal.

A liturgia és az élet
Ferenc pápa rámutatott, hogy az
egyház az utóbbi évtizedekben
sokat fejlődött a liturgiának a
hitéletben
betöltött
központi
jelentősége terén. A keresztény
ima szorosan kapcsolódik a hit
konkrét
kifejezéseihez,
mint
például
a
Szentíráshoz,
a
szentségekhez és a liturgikus
szertartásokhoz. „A keresztény
életben a fizikai megnyilvánulás
nem nélkülözhető, mert Jézus
Krisztusban ez vált az üdvösség
útjává” - mondta.
Az ima a liturgiára alapul
A liturgia több, mint egy spontán
imádság.
„Ez
egy
olyan
cselekedet, amely megalapozza
az egész keresztény tapasztalatot
és ezért imádság is. Ez egy
esemény, egy történés, egy
jelenlét, találkozás Krisztussal” –
állapította meg Ferenc pápa.
Jézus Krisztus „megjelenik a
Szentlélekben a szentségek jelei
által”. „A kereszténység liturgia
nélkül
Krisztus
nélküli
kereszténység” – hangsúlyozta.
Átélt részvétel
A pápa ezután kijelentette, hogy a
liturgia
természeténél
fogva
meghív minket a teljes mértékű
részvételre, hogy elnyerhessük az
Isten által felkínált kegyelmet.
„Sok keresztény ima nem a
liturgiából
származik,
de
mindegyikük,
ha
keresztény,
feltételezi a liturgiát, vagyis Jézus
Krisztus szentségi közvetítését.”
Krisztus minden alkalommal jelen
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van, amikor
ünnepelnek.

egy

szentséget

Vegyünk részt a liturgiában
Ferenc pápa szerint az ima az,
ami lehetővé teszi számunkra,
hogy befogadjuk Jézus szentségi
jelenlétét. „Ami rajtunk kívül áll, az
részünkké válik”, ez megnyilvánul
az
evés
természetes
folyamatában. „A szentmisét nem
lehet egyszerűen ’meghallgatni’,
mintha pusztán csak nézői
lennénk
valaminek,
ami
közreműködésünk nélkül elillan. A
szentmisét mindig megünneplik,
de nem csak a pap, aki vezeti,
hanem minden keresztény is, aki
megéli azt” – hangsúlyozta a
pápa.
Krisztus áll a középpontban
A pápa azzal zárta katekézisét,
hogy Krisztus áll a liturgia
középpontjában,
és
minden
keresztény arra kapott meghívást,
hogy teljes szívvel vegyen részt a
szentségekben. „Az élet arra
hivatott, hogy Isten imádásává
váljon, de ez nem történhet meg
ima, különösen is a liturgikus ima
nélkül.”
Az
emberi
világnapja

testvériség

Ferenc
pápa
az
általános
kihallgatás végén a köszöntések
során felidézte, hogy február 4-én
tartják az Emberi testvériség első
világnapját, amelyet az ENSZ
Közgyűlés határozata hirdetett ki
2020 decemberében. Bejelentette,
hogy az emléknap alkalmával
részt vesz egy virtuális találkozón
az Al-Azhar főimámjával, az ENSZ
főtitkárával és más vezetőkkel is.
Somogyi Viktória – Vatikán
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