Plébániai Hírlevél
2021. január 24.
Évközi 3. vasárnap
Isten Igéjének vasárnapja

Ezek csak szavak?
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Amikor kezünkbe veszünk egy könyvet, még
nem is biztos, hogy sejtjük,
hogy mi van benne. Előfordul, hogy már hallottunk
róla, mások hívták fel rá a
figyelmünket. Az is meglehet, hogy a címe lett figyelemfelkeltő, érdekfeszítő.
Könnyen lehet az is, hogy a
borító, annak szépsége,
díszítése, vagy tapintása keltette fel valakinek az érdeklődését a
beltartalom iránt. És az is megeshet, hogy a szerzőtől olvastunk már korábban egy másik írást, megtetszett a stílusa, gondolatmenete és remélve, hogy nagy csalódást nem okozhat, elolvassuk tőle most ezt is.
De mit remélünk ezektől a könyvektől? Mert, ha még legalább újabb
ismereteket közöl, vagy éppenséggel újabb gondolatokat indít el bennünk, vagy érzelemvilágunkat csiszolgatja, emberségünket nemesíti,
akkor már van célja egy-egy könyvnek.
És mit tud többet a Biblia, a Szentírás, Istennek hozzánk szóló szava?
Miért nem záródik le ott a történet, hogy a felolvasó hallhatóvá teszi
számunkra a könyvben leírt szöveget, „ez az Isten Igéje – Istennek legyen hála”, becsukjuk a könyvet, oszt’ jó napot!? Miért van az, hogy
életet formáló üzenetnek mondjuk a Biblia szavait? Miért van az, hogy
több ezer éves szövegekre mi azt mondjuk, hogy szent írás? Mi van ebben több?
Idézhetnénk írókat, költőket, akik csodálatos lírai megfogalmazásokban próbáltak minderre választ adni. De mindenekelőtt talán hallgassuk

meg azt, aki maga nyilatkozott saját szavairól. Jézus egy alkalommal,
amikor az őt hallgatóknak próbálta elmagyarázni az Élet kenyerének
központi üzenetét, akkor János evangélista tanúsága szerint belefűzött
még tanítást a Szentlélekről is, de saját szavairól, az isteni szavakról is.
Azt mondta: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok
intézett szavaim lélek és élet” /Jn 6,63/.
A legfőbb magyarázat talán ebben van: Azért nem zárul le ott a történet, hogy „ez az Isten igéje”, mert ez az Ige, nemcsak több ezer évvel
ezelőtt hangzott el Lélek adó, lélek formáló, lelkesítő, éltető és elevenítő
szóként, hanem mind a mai napig az! És ezért van az, hogy ma is igaz az,
amit az Örök Igéről kétezer évvel ezelőtt megállapítottak. Jézus úgy beszélt és tanított, hogy szavaiból érezni lehetett, „hatalma van” nem úgy,
mint az írástudóknak /vö. Mt 7,29; Mk 1,22/; Jézus „szavával kiűzte a
tisztátalan lelkeket” /Mt 8,16/. A Zsidókhoz írt levél még tovább megy.
Nemcsak itt, a földi keretek között képes arra, hogy valamit is megtegyen, hanem egyenesen ezeken a szavakon múlik, hogy még világ a világ: „Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja
fenn hathatós szavával a mindenséget.” /Zsid 1,3/.
Ilyen szavak vannak sorokba foglalva, lapokra írva, összefűzve! Ha
mindig hinnénk ebben, talán gyakrabban akarnánk olvasni! Ezért nem
csak szavak, hanem Isten üzenete emberi szavakba zárva.
Ez a mai tematikus nap, Isten Igéjének vasárnapja, szolgálja azt a célt,
hogy a Bibliára nem nyomdai termékként tekintek, hanem hozzám szóló
isteni szavakként!
Megszólal a Mária Rádió Zalaegerszegen
Négy vidéki frekvenciapályázaton hirdetett nyerteseket a Médiatanács. Egy győri,
egy mosonmagyaróvári, egy tihanyi és
egy zalaegerszegi frekvencia közösségi használatára kiírt pályázat nyerteseiről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa
januári ülésén, tájékoztat az NMHH.
A Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek közösségi jellegű használatára kiírt pályázaton az egyedül pályázó Mária Rádió Frekvencia Kft. lett nyertes. A Médiatanács döntése nyomán
a Szombathelyi Egyházmegye második legnagyobb városában is megszólalhat hamarosan a Mária Rádió. (Forrás: www.martinus.hu)
Plébániánk önkénteseinek rádióműsoráról, annak időpontjáról a részletek
ismeretében tudunk majd tájékoztatást adni a későbbiekben!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Szabó Lászlóné Büki Erzsébet Mária: 2021. január 22.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Heti szentmisék rendje:
Január 25, hétfő, Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása,
7 óra: + László férj, édesapa, nagyapa
Január 26, kedd, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök, kedd,
12.30: Németh István temetési szentmiséje
18 óra: Élő családtagok
Január 27, szerda, Merici Szent Angéla, szűz, 18 óra: Kovács család élő és +
tagjai
Január 28, csütörtök, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító,
18 óra: Élő Paula és + Jenő
Január 29, péntek, 18 óra: + Gyula
Január 30, szombat, 7 óra: + Szülők, nagyszülők
Január 31, vasárnap, Évközi 4. vasárnap
7 óra: + Jenő férj, Tamási és Molnár család + tagjai
8.30 (Bazita)
10 óra: + Mária és Gizella nagyszülők
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért
18 óra: + István és + Tivadar
Január 26-án, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra és
szentségimádásra várjuk a Testvéreket. Azon a napon a bérmálkozásra készülő
fiataljainknak Imaösvény lesz a templomban, így a templom csak 17 óra 45
után lesz nyitva.
Január 29-én, pénteken 17 órától folytatódik az Imaiskola: evangéliumról
közös elmélkedés, 18 órakor szentmise, amelynek végén 19.30-ig szentségimádás lesz.
Jövő vasárnap a 10 órás szentmisére különösen is várjuk a gyerekeket és
családjaikat. Aznap 17 órától a Szent Mónika imacsoport találkozik a kápolnában.
A Házasság Hete rendezvénysorozat idei programjainak nagy része a járványhelyzet miatt sajnos később kerülnek megrendezésre. Ugyanakkor egy
izgalmas, színes feladatokból álló Szerelmes kalandtúrára várjuk azokat a jegyes- és házaspárokat, akik vállalkoznak kapcsolatuk erősítésére. A megvalósuló programokról és a Szerelmei kalandtúráról bővebben a kihelyezett plakáton
és honlapunkon olvashatnak.

