
Hirdetések 

1. Csütörtökön, január 28-án, este 6-kor találkozik a kezdő katekumen 

csoport. 

2. Február 3-án, szerdán kezdődik a jegyeskurzus, amire azokat várjuk, akik 

ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni. Amennyiben akkor 

még érvényben van a kijárási tilalom, az alkalom este 6-kor kezdődik a 

plébánián, amennyiben a kijárási tilalmat feloldják addigra, a kezdés este 

háromnegyed 8-ra tolódik. 

3. Ma ér véget az ökumenikus imahét. Ezen a napon ünnepeljük Isten 

igéjének vasárnapját. 2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító 

emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa „Aperuit illis” 

(Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte az Isten 

igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára 

helyez. Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január 

második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet 

mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet 

imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival 

együtt.  

4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn ünnepeljük Szent Pál apostol 

megtérését, Pál fordulását. Kedden Szent Timóteus és Szent Titusz 

püspökökre, csütörtökön Aquinói Szent Tamás egyháztanítóra emlékezünk. 

5. Rendszeres, csendes szentségimádást indítunk szerdánként a 

Templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél 

órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben. 
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ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: „Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, 

Istenem!” 

 Szent Ágoston mondta, hogy az evangélium „Krisztus szája”, azaz: 

amikor az evangéliumot olvassuk, akkor maga Krisztus szól hozzánk. Emiatt 

van az, hogy a szentmisén az evangélium felolvasása előtt mindenki feláll. 

Szeretnénk ezzel a testtartással megtisztelni a hozzánk szóló Urat. 

Ünnepélyesebb szertartásokon két ministráns gyertyát tartva a szószék két 

oldalához megy, a pap pedig tömjénnel megfüstöli az evangéliumos könyvet. 

Ezek is az Isten igéje előtti tiszteletteljes hódolat liturgikus 

megnyilvánulásai. Az első keresztények annyira várták azt a pillanatot, 

amikor meghallhatják Jézus szavait az evangéliumon keresztül, hogy már 

előre ujjongó öröm kerítette őket hatalmába. Iubilationak, ujjongásnak hívták 

ezt, amit ma allelujaként ismerünk. Az alleluja az ujjongó öröm és hálaadás 

kifejezése, dicsőítése annak az Istennek, aki ma is kapcsolatba akar lépni 

velünk. Az alleluja éneklése lélektelenné válhat azonban, ha elfelejtjük mi is 

az örömünk oka.  

 A mai vasárnap ráirányítja figyelmünket Isten igéjére. Minden 

vasárnap ünnepélyes keretek között kerül felolvasásra a Szentírás egy-egy 

részlete. Figyeljünk oda, Isten minket akar megszólítani. „Akinek van füle, 

hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.” (Jel 3,22) Halljuk meg a 
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Lélek szavát mi is! És ne elégedjünk meg azzal, hogy csak vasárnaponként 

hallgatjuk Isten igéjét. Olvassuk minden nap! Ne engedjük a polcon 

porosodni a Szentírást! Vegyük elő, olvassuk, elmélkedjünk rajta. Mit akar 

értésemre adni az Úr a mai napon? Az Ökumenikus Imahét kapcsán  

megkérdezhetem Őt, hogy mire akarja felhívni a figyelmemet az Imahét 

igeversén keresztül, ami így szól: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok 

gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5-9)  

Letizia Magri, a Fokoláre Mozgalom tagjának gondolatai az 

ökumenikus imahétre 

 „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (vö. Jn 

15,5–9) A különböző egyházakhoz tartozó keresztények minden évben a 

közös imának szentelnek egy időszakot, hogy Jézus vágya szerint együtt 

kérjék az Atyától az egység ajándékát. Jézus azért akarja ezt, „hogy így a 

világ higgyen” (Jn 17,21). Az egység változtatja meg a világot, mert 

közösséget, testvériséget és szolidaritást hoz. Alapvetően Isten ajándéka, 

ezért fontos, hogy kitartóan és bizalommal kérjük az Atyától. 

 Egy spanyolországi csoport meséli, akik élik az élet igéjét: néhány 

éve a keresztény egységért tartott imahéten úgy érezték, kérniük kell az 

egység kegyelmét, hogy hidakat tudjanak építeni. Margarita írja: „Fölvettük 

a kapcsolatot a egyházmegye ökumenikus referensével, plébánosokkal, az 

ortodox pappal és az evangélikus lelkészekkel. Összejöttünk imádkozni, 

egyetértésben, mint keresztények, először a katolikus plébánián, aztán az 

ortodox parókián. A templomainkban minden alkalommal Isten jelenlétéből 

fakadó hatalmas örömet tapasztaltunk. Ő nyitja meg az egység útjait.” 

 A 2021-es imahét mottóját a Grandchamp Szerzetesi Közösség 

(további információk: www.grandchamp.org) javasolta Szent János 

evangéliumából, hogy bevilágítsa és eredményessé tegye utunkat: 

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” Nagyon 

ösztönző ez a meghívás, hogy a keresztények egységéért éljünk és 

tevékenykedjünk ezekben a rendkívüli napokban, és ezt folytassuk egész 

évben, egész életünkben. A megosztottságunk súlyos seb, amelyet 

gyógyítania kell mindenekelőtt Isten irgalmának, aztán saját 

elköteleződésünknek, hogy megismerjük és tiszteljük egymást, valamint 

együtt tegyünk tanúságot az evangéliumról. E szavakkal Jézus elárulja, hogy 

milyen biztos lépéseket tehetünk ezen az úton. Mindenekelőtt maradjunk 

meg szeretetében. Tehát szorosabbra kell fűznünk személyes kapcsolatunkat 

vele, rá kell bíznunk az életünket, és hinnünk az irgalmában. Jézus ugyanis 

mindig hűségesen „megmarad” mellettünk. 

 Ugyanakkor arra hív, hogy határozottan kövessük őt, és hozzá 

hasonlóan a mi létünk is legyen ajándék az Atyának. Arra hív, hogy 

tapintatosan, nagylelkűen és érdek nélkül menjünk elébe minden ember 

szükségletének, akivel a napunknak akár csak egy kis részét is eltöltjük, 

hogy így „sok gyümölcsöt teremjünk”. 

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” 

 Nagyon aktuálisak ezzel kapcsolatban Chiara Lubich szavai. 2002 

októberében Genfben a reformáció napján (ezt október 31-én ünneplik, 

annak emlékére, hogy a hagyomány szerint Luther Márton ezen a napon 

függesztette ki a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét) ezt mondta: 

„[…] Mennyire nagy szükség van a világban a szeretetre! […] (Jézus) azt 

mondta, hogy a világ arról ismeri fel, hogy az övéi vagyunk, és akkor ismeri 

meg általunk Jézust is, ha kölcsönös szeretetben és egységben élünk: »Arról 

tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 

vagytok egymás iránt.« (Jn 13,35) […] megértettük, hogy a jelen kor 

mindannyiunktól szeretetet kér, egységet, közösséget, szolidaritást. És az 

egyházakat is arra hívja, hogy helyreállítsák az évszázadok óta meggyengült 

egységet.  

 Ez a reformok reformja, amit az Ég kér tőlünk, ez az első és 

legszükségesebb lépés az egyetemes testvériség felé mindenkivel: férfiakkal 

és nőkkel az egész világról. Ugyanis akkor fog hinni a világ, ha mi egyek 

leszünk. Jézus azt mondta: »Legyenek mindnyájan egyek (…), hogy így 

elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.« (vö. Jn 17,21) Isten ezt akarja! […] 

És adja meg a kegyelmet, hogy ha megvalósulva nem láthatjuk is mindezt, 

legalább előkészíthessük” (C. Lubich beszédéből, Genf, 2002. október 27., 

református Szent Péter-katedrális). 
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