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Örüljetek az Úrban szüntelenül!
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki!
Az Úr közel van.
(Filippi 4,4-5)

Budahegyvidéki Ökumenikus Imahét
a krisztushívők egységéért
Január 19-én Keczkó Pál evangélikus lelkész elmélkedését hallgathattuk meg a Kedves Testvérekkel, akik szép számmal jelen voltak a közös
imádságon.

Fotó: Megyeri Domonkos

Zoltán atya prédikációja
Nagyböjt első vasárnapjára
OLVASMÁNY: Ter 9,8-15
A nagyböjt „negyven napja”, amelyet hamvazószerdán megkezdtünk, Jézus
negyvennapi böjtölését idézi emlékezetünkbe. A választott nép negyvenévi
pusztai vándorlásának emlékezetére, Jézus negyven napot töltött a pusztában. –
Az ősegyházban ez volt a katekumenek – keresztelendők előkészületi ideje, akik
húsvét éjszakáján a keresztségben eltemetkeztek és új életre támadtak Krisztussal. – Az Egyház újabban szorgalmazza a katekumenátus felújítását. Ezt szükségessé teszi az, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki felnőtt korában ismeri meg Krisztus tanítását, és meg akar keresztelkedni; ezek számára a
nagyböjt előkészületi idő. Azok számára pedig, akik már megkeresztelkedtek,
a nagyböjt emlékeztet a keresztségre, az itt nyert kegyelemre és ebből származó kötelezettségekre. Innen érthető, hogy a nagyböjti olvasmányokat úgy válogatta össze az Egyház, hogy azokban a keresztség gondolata ismételten kifejezésre jusson.

A bibliai hagyomány szerint a vízözön is negyven napig tartott. A vízözön mintegy eltörölte, lemosta a bűnt, a gonoszságot a föld színéről: ezért lett a keresztség, a keresztvíz előképe, amely eltörli az eredeti bűnt és minden más bűnt. A
vízözön után Isten szövetséget köt Noéval. A szivárvány hasonlít az íjhoz. Amikor megjelenik az égbolton, azt jelenti, hogy Isten „leteszi a fegyvert”, békét köt
az emberrel. (ismerni kell a természetben élő ember világszemléletét; jó képzelőtehetségével mindenben képet, jelet vél felfedezni). – A keresztségben Isten
velünk is szövetséget köt. Amikor a bűnök, bajok felhői tornyosulnak életünk
egén, feltűnik Isten szövetségének, kegyelmének szivárványa.
Azt is tudjuk, hogy a keresztségben az Egyház tagjai leszünk. Már Péter apostol
levele úgy értelmezi a bárkát, mint az Egyházat. Az Egyház bárkája
e b b e n a világban e n n e k a kornak, életnek hullámcsapásai között folytatja
útját, de akik benne vannak, megmenekülnek, üdvözülnek.
ZSOLTÁR: 25
Az évközi 3. vasárnapon már volt alkalmunk megismerkedni ezzel a zsoltárral.
Az imádkozó az által akarja megnyerni Isten irgalmát, jóságát maga számára,
hogy Őt az üdvtörténetben tanúsított könyörületére emlékezteti: „Ősidők óta
jóságos voltál hozzánk!” – A bibliai őstörténethez tartoznak azok az események,
amelyek a történelem előtti időben játszódtak le: nem lehet tudni mikor és hol.
– ezek közé tartozik a vízözön, ahol Isten szintén megmutatta jóságát, könyörületességét választottai – Noé és családja iránt.
Isten ma is hűséges népéhez, és ahogyan Noénak megmutatta, hogyan menekülhet meg a vízözöntől, úgy Egyházában, Jézus Krisztus tanítása által minket is
megtanít arra, hogyan menekülünk meg az örök kárhozattól, a pokoltól.
Az üdvösség útját – a zsoltár szerint – Isten a bűnösöknek, alázatosaknak, szelídeknek mutatja meg: nekünk, ha alázatosak vagyunk, magunkat bűnösnek valljuk, és nem ellenkezünk, hanem szelíden engedjük, hogy Isten megmentsen
bennünket. – Akik kinevették Noét, mind elvesztek. Ő azonban megmenekült,
mert szelíd volt és alázatos, és kész volt a bűnbánatra.
Minket Isten a keresztség szentsége által – amelynek megújítására nagyböjtben
készülünk, és amelynek előképe a világ bűnét lemosó vízözön – megmentett az
örök kárhozattól, az örök haláltól. De keresztény életünk folyamán is az ő ismeretére tanít bennünket. Különösen nagyböjtben: a nagyböjti szentbeszédek, elmélkedések által, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával, az önfegyelmezéssel, a bűnbánat szentségével (szentgyónással).
Ha alázatosak és szelídek vagyunk, bűnösnek valljuk magunkat, akkor megtaláljuk az örök életre vezető utat, megtapasztaljuk Isten jóságát, amelyet Noé is
megtapasztalt az ősidőkben.

SZENTLECKE: (Szent Péter 1. lev.) 1.Pt 3,18-22.
(A nagyböjti idő nemcsak a Jézus Krisztus kínszenvedéséről való elmélkedés és
a húsvét ünnepére való előkészület ideje, hanem a keresztségre és a keresztségi
ígéretek megújítására való előkészület ideje is.)
Ahogyan az ószövetségi olvasmány a vízözönről és a Noéval kötött szövetségről (mint a keresztség előképéről) beszél, úgy Szent Péter levele a szentleckében
utal erre az eseményre és értelmezi az ószövetségi üdvrend eseményét, mint az
Újszövetség, a keresztség előképét.
Az apostol előbb részletesen elbeszéli Krisztus megváltói halálának hatását:
Krisztus, az igaz egyszer meghalt a bűnökért, a bűnösökért. Ezzel kifejezi, hogy
nekünk kellett volna elszenvednünk azt a kereszthalált, amelyet ő elszenvedett:
mi vagyunk a bűnösök, ő az igaz. A bűnökért halt meg – tehát áldozatként.
Majd elment a börtönben sínylődő lelkekhez – ez az, amit a hitvallásban így fogalmazunk meg: „alászállt a poklokra – a holtak országába.” Szent Péter ezek
alatt azokat érti, akik engedetlenek voltak, amikor Noé korában Isten türelmesen várt. Jézus utal Noéra, amikor a végső dolgokról beszél: „Úgy lesz, mint Noé
napjaiban volt.” Isten most is türelmesen vár. Megengedte, hogy megérjük az
idei nagyböjtöt is. Ne legyünk engedetlenek, amikor azt látjuk, hogy Noé a szárazföldön bárkát épít és az égen egyetlen felhőt sem látunk. Ez Isten türelmének
a jele, aki a keresztvízzel, mint egykor a vízözönnel lemossa bűneinket. – ezt az
apostol úgy értelmezi, mint könyörgést Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. A tiszta lelkiismeret Isten ajándéka, amelyet csak akkor kapunk meg, ha a bűnbánatban Krisztus feltámadásának erejéből engedjük Istennek, hogy a bűnbánat szentségében, a nagyböjti szentgyónásban megtisztítja lelkünket, mint ahogyan a vízözönnel lemosta a világ bűneit.
Ez valóban Isten ajándéka, amelyért könyörögnünk, imádkoznunk kell. – Jézus
Krisztus, aki uralma alá rendelte az angyalokat, hatalmasságokat és erősségeket az Isten jobbján foglalt helyet. Ő közbenjár értünk az Atyánál, hogy ugyanaz a víz, amely megtisztította a világot és lelkünket a bűn szennyétől, szabadulásunkra is szolgáljon, mint Noé családjának, hogy mi is menedéket találjunk a
bárkában, amely az Egyházat jelképezi.
EVANGÉLIUM: Mk 1,12-15
						
Megszoktuk a Máté-és Lukács evangélium részletes beszámolóját Jézus háromszoros megkísértésről: a kenyérrel, a templom párkányával és a világ gazdagságával. A Márk-evangélium csak röviden érinti az eseményt: a Lélek – minden bizonnyal a Szentlélek, aki a keresztelkedésnél leszállt Jézusra, kivitte – szó szerint: kihajította őt a pusztába, ahol negyven napig tartózkodott.

A negyvenes szám nyilván utalás az Ószövetségre: a pusztai vándorlásra, Mózesre, Illésre. A Márk evangélium ebben megegyezik Mátéval és Lukáccsal,
noha tőlük eltérően böjtről nem beszél. Abban is megegyezik velük, hogy megkísértette a sátán. Ám, amit a továbbiakban mond: vadállatokkal volt együtt,
Ádámra, az első emberre emlékeztet a paradicsomban, aki azonban engedett
a kísértésnek. Végül: „angyalok szolgáltak neki”. Ezt ismét megtaláljuk a Máté
evangéliumban a megkísértések elbeszélése végén. Itt, Márknál már eleve nyilván való Jézus győzelme a gonosz fölött, noha Jézus a későbbiekben elhallgattatja a gonosz lelkeket.
Ezt követi Jézus nyilvános működésének kezdete Galileában, amikor Keresztelő
Jánost elfogták – tehát ő már nem működhetett nyilvánosan. Jézus fellépésének
kezdetén egész megváltói küldetésének lényegét foglalja össze: „Betelt az idő,
közel van az Isten országa”. Isten országa Jézus Krisztusban jött el, tanítása erről
szól, kereszthalálával számunkra is lehetővé tette, hogy országához tartozzunk,
amelybe bennünket meghívott. „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”.
– A megtérés Jézus Krisztus tanításának és a mi keresztény életünknek lényege: szakítani a rosszal, elfordulni a bűntől és odafordulni Istenhez, Jézus Krisztushoz. Erre kaptunk meghívást nemcsak a nagyböjti időben, hanem egész életünkre. „Higgyetek az evangéliumban!” – e szavakkal fejezi be Jézus felszólítását. Az „evangélium” jó hír, örömhír kifejezést, Krisztus országának, megváltói
művének jelölésére, feltehetőleg szent Márk őrizte meg számunkra és ő adta nekünk tovább. – e nélkül az evangélium nélkül, az ebbe vetett hit nélkül épp úgy
nem lehetünk tagjai Isten országának, de még meg sem sejthetünk belőle semmit, mint a megtérés nélkül. De még a megtérésre is csak az által leszünk készségesek, ha hiszünk az evangéliumban.
Ellene mondani a sátánnak és hinni az evangéliumban. Ez áll mindjárt a nagyböjti idő kezdetén, amely előkészít bennünket keresztségi ígéretünk megújítására a húsvéti vigília keretében: hogy minél hitelesebben tudjam kimondani: ellene mondok! Hiszek!
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A SZERELEM ELMÚLIK?
tematikus nap a Mária Rádióban - február 14.

Erre a kérdésre keresi a választ a Mária Rádió 2009. február 14-i műsoraiban.
A Pilinszky Irodalmi Kávéházban, ahová a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak (Bp. V. ker. Váci utca 33.),
Bíró László családreferens püspök fejti ki véleményét, és
több házaspár tesz tanúságot arról, hogy a holtomiglan holtodiglan valóság.
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Igazi szerelem - Irodalmi összeállítás
Rózsafüzér - A dicsőséges szentolvasót szerelmespárok imádkozzák
Életünk három oszlopa - Ipoly atya beszél a házasság szentségéről
A szerelem elmúlik? - Körkérdés és válaszok
Rózsafüzér - Az örvendetes szentolvasót szerelmespárok imádkozzák
Tanúságtétel - Hogyan segített a hitünk a házasságunkon?
A szerelem elmúlik? - Körkérdés és válaszok
A nap szentje - Szent Bálint
A szerelem elmúlik? - Körkérdés és válaszok
Igazi szerelem - Irodalmi összeállítás
Rózsafüzér - A világosság szentolvasót szerelmespárok imádkozzák
Szentmise a házasság világnapján - Budapest Belvárosi Főplébánia
templom (Bemutatja: Bíró László püspök atya)
Ilyeneké a mennyek országa - Mese és beszélgetés gyerekekkel a szerelemről – Homoki Nagy Katalin műsora
Szombat esti beszélgetés Fórumbeszélgetés házaspárokkal és
Bíró László püspökkel a Pilinszky kávéházban
www.mariaradio.hu
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Február 9-én, 18.30-tól a Németvölgyi Ökumenikus templomban
Szeverényi János evangélikus missziós lelkész „Megszűnt-e a prófétálás?” A prófétálás kegyelmi ajándéka a mai kereszténységben - címmel
tart előadást.
Február 23-án, 18.30-kor az Evangélikus templomban (Kékgolyó utca
17.) Dr. Szebelédi Iván bioetikus tudományos munkatárs „Ne kérdezze
meg orvosát, gyógyszerészét?” címmel előadást tart.
Február 21-én, szombaton 19 órakor kezdődik a 10. Budai Egyházközségek Farsangi Bálja az ELTE (új) Lágymányosi épületében (Pázmány Péter sétány 1/a)
Fővédnökök: Dr Erdő Péter bíboros úr és Tarlós István fővárosi FIDESZKDNP frakciószövetség elnöke
Díszvendégek: felvidéki magyar fiatalok
Jegyek kaphatók:
Szent Anna Plébánia
1011 Bp. Batthyány tér 7.
Városmajori Jézus Szíve Plébánia
1122 Bp. Csaba u. 5.
Szent Imre Ciszterci Egyházközség
1118 Bp. Himfy u. 9.
Felsőkrisztinavárosi Ker. Szt. János Plébánia
1124 Bp. Apor Vilmos tér 9.
Február 14-én, szombaton 19 órakor a XII. kerületi Művelődési Központban (Csörsz utca 18) Tamási Áron - Énekes madár című előadását
mutatják be a Magyar Színház, a Vígszínház és a Bárka Színház művészei.
Tamási Áron műve a hamisítatlan székely humort közvetíti, a szerelem
és a hit erejének örökkévalőságát. A színházat, színjátszást újító színdarab, ezért különösen értékes a magyar kultúra számára.
Rendező: Juhász Róza
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HIRDETÉSEINK

Miserend:
vasárnap: 8, 9, 11 és 18ó
hétköznap: 18ó

Gyóntatás
Esti szentmisék előtt, ill.
Vasárnap 10.30-tól

Hitoktatás:
Alsó tagozatosoknak: kedd 16ó
Ifjúsági: hétfő 19.30

Nyugdíjasklub: 3-án, 17-én 17-18 ó
Felnőtt katekézis: 4-én, 18-án 20.30

Katolikus sürgősségi betegellátás kórházakban:
éjjel-nappal (ünnepek alatt is) Tel.: 213-9620

Kalendárium - februári programjaink
3-án 18.00-kor Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján, 7-én 18.00-kor és
8-án 8, 9, 11, 18 a szentmisék után Balázsáldást kapunk.
25-én Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt. Kérjük minél többen vegyünk részt
az esti szentmisén, ahol hamvazkodhatunk.
Ne felejtsük el, hogy a nagyböjtben a böjti fegyelem a következő:
- A szigorú böjti napokon - hamvazószerdán és nagypénteken - tilos a
húsételfogyasztása, és a 18 és 60 év közötti katolikusok ezeken a napokon csak
háromszor étkezhetnek, egyszeri jóllakás mellett.
- Nagyböjti időben, (hamvazószerdától húsvétig) minden pénteken
kötelező a hústól való megtartóztatás!

www.szentkereszt.plebania.hu
Várjuk Kedves Olvasóink híreit, beszámolóit, írásait, fényképeit
a templomban található Életfa dobozba, vagy a sekrestyébe,
illetve a mail@megyeridomonkos.hu e-mailcímre.
Következő lapzártánk időpontja: február 24.
Lapunk a XII. kerületi Önkormányzat támogatásával jelenik meg!
A SZENT KERESZT TEMPLOMIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA
Felelős kiadó: Matolcsy Kálmán templomigazgató
1123 BUDAPEST, TÁLTOS UTCA 16.
Tel: 375-0732, (30)436-2448, (20)823-0024
www.szentkereszt.plebania.hu matolcsy@t-email.hu
HYPO BANK: 10918001-00000423-15300000
Szerkesztette: Papp Géza DTP: Megyeri Domonkos
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