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Évközi 3. vasárnap – Isten Igéjének Vasárnapja

Aperuit illis – Megnyitotta nékik
Amikor megláttam ezt a címet, azt
gondoltam
megint
valami aktuálpolitikai kérdést boncolgat
majd ez a dokumentum. Meg, hogy határnyitásról van szó,
meg buzdítás arról,
hogy Isten is nagyvonalú, és a többi és
a többi… Aztán meg
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a szöveg végén ott ékeskedik Ferenc pápa neve. Na biztos…
De aztán egyik információ a másik után és világossá vált, hogy átcímkéztünk
egy ünnepet: az eddig (hazánkban is!) szeptember utolsó vasárnapján megtartott
Szentírás vasárnapját ezentúl ilyenkor, az évközi 3. vasárnapon üljük meg, méghozzá Isten Igéjének vasárnapja néven.
Amit eddig Szent Jeromos Bibliafordító, egyháztanító ünnepéhez kapcsoltunk,
mostantól a keresztények egységéért való imahét után, Szent Timóteus és Szent
Titusz emléknapjához közel üljük meg. És nem utolsó szempont, hogy Isten Igéje
– vagy legalábbis annak egy része – összeköt bennünket a zsidósággal is, „akikhez
Isten előbb szólott”.
Éppen az imént említett Szent Jeromos volt az, aki megértette a világgal, hogy
„aki a nem ismeri a Szentírást, Istent sem ismeri”. Megünnepeljük azt, hogy nemcsak mi, emberek beszélünk egymáshoz, nemcsak mi mondunk imákat Istennek és
ezzel megszólítjuk Őt, hanem Isten is szólni akar az emberhez, el akar mondani
nekünk Önmagáról olyan dolgokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy mi még jobban
megismerjük Őt.
De, a pápai íráshoz visszatérve, azért kapta ezt a címet, mert az Emmauszi tanítványok történetéből kiemelt mondatról van szó, és mint a hosszú évek gyakorlatát folytatva a dokumentum első mondatának első szavaiból áll a cím is.

Ezért az idézet teljes része: „megnyitotta (nékik) értelmüket, hogy megértsék az
Írásokat” /Jn 24, 45/. A Szentírás olvasása egyértelműen az értelem, az ész munkája. Keresnünk kell az összefüggéseket Ó- és Újszövetség között, az Isten tanításának üzenetét. Nem csak azt látni, ami oda van írva, hanem azt is, amit mondani
akar, mert önmagában „a betű öl, a Lélek pedig éltet” /2Kor 3,6/. A Szentírást
ugyanazzal a lelkülettel kell értelmezni, mint ahogy megírták. Jézus Krisztussal a
kinyilatkoztatás beteljesedett, de a Szentlélek folytatja a tevékenységét, továbbra is
sugalmaz az Egyháznak a Szentírás tanításában.
A Szentírással foglalkozni tehát nem valami maradi, bigott, eltompult foglalatoskodás, hanem bizony az értelem nyitogatása. Benne egy olyan gazdag történelmi, kulturális, vallási örökség van a birtokunkban, amelyet ismernünk kell. Mindezeken túlmenően pedig Isten szava, amely megértéséhez megnyitja nekünk is…
Anyakönyvi hírek
Temetés
Ács Lajosné Tóth Mária: 2020. január 22.
Kálócziné Fekete Irén:2020.január 23.
Gaál Istvánné Zalán Katalin:2020. január 23.
Kránicz Ernő:2020. január 23.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Január 27, hétfő, Merici Szent Angéla szűz és vértanú, 7 óra: + Szülők, nagyszülők
Január 28, kedd, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító, 18 óra:
Magdalai Mária imacsoport élő és + tagjai
Január 29, szerda, 18 óra: Élő Krisztina
Január 30, csütörtök,
18 óra: + Jenő férj
Január 31, péntek, Bosco Szent János áldozópap, 18 óra: + Géza férj, édesapa, nagyapa (+2.évf.)
Február 1, szombat, 7 óra: + Mária
Február 2, Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
7 óra: + Mária és Géza szülők, nagyszülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Anna édesanya (+15.évf.)
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya
A mai vasárnap és az azt követő két vasárnapon valamennyi szentmise után
lehetőség nyílik a 2020. évi egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják.

Január 28-án, kedden a szentmise után szentségimádás és közbenjáró imádság lesz.
A héten lesz elsőszombat, amikor reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
Február 2-án, vasárnap a 10 órás szentmisében megáldjuk a Testvérek gyertyáit, hiszen ez a nap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ekkor kezdődik a
lourdesi kilenced is, amelynek napi szakaszait a szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el. Azon a napon az esti szentmisére különösen is várjuk a tavalyi évben
megkeresztelt gyermekeket és szüleiket, hogy közösen adhassunk hálát.
Szintén február 2-án lesz a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház – Erdődy-Hüvös Kastély felújítás és bővítés utáni megáldása, amelyet Dr. Udvardy György veszprémi
érsek végez. Az áldás a 14 órakor kezdődő szentmisét követően lesz. Az ünnepi
alkalomra gyalogos zarándoklat indul 10 órakor a Mária Magdolna templomtól.
Nagy szeretettel várnak a szervezők minden hívőt!
Február 11-e a betegek világnapja. Ezen a napon az esti szentmise keretében
részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük, hogy akik
szeretnék a szentséget felvenni, február 8-ig (szombat) szíveskedjenek feliratkozni
a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel
fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel!
A Mindszenty iskola iskolára felkészítő foglalkozásokra várja a leendő első osztályosokat és szüleiket. Minden információ a hirdetőtáblán megtalálható.
Még várjuk önkéntesek jelentkezését, akik plébániai szórólapunk célba juttatásában segítenek. A még lefedetlen utcákról a kápolnában érdeklődhetnek. Hálásan köszönjük mindenki segítségét!
Február 9 és 16-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete rendezvénysorozat, mely a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
Plébániánk a Mária Magdolna plébániával közösen egész hétre szervez programokat. A részletes program a hirdetőtáblán és az újságos asztalra kihelyezett szórólapon olvasható. A programhoz kapcsolódóan várjuk esküvői képek beérkezését, amelyeket a város több pontján levetítenek a szervezők. A képeket plébániánk e-mail címére küldhetik, vagy személyesen a plébánia hivatalban lehet leadni.
Segítsük a szervezők munkáját!
Február 10 és március 30-a között hétfő esténként 18 órától a Szent András
Evangelizációs Iskola Új élet Krisztusban kurzust szervez a Szent Család Óvodában.
Részletek az újságos asztalon kihelyezett szórólapokon olvasható.
Február 22-én szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolában.
Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni.
Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a hivatalban
lehet leadni.

