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2014. január 12.      XII. évfolyam 2. szám 

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE VASÁRNAPJA 
„Ez az én szolgám, akiben kedvem telik” 

 

 

A keresztény szeretet 
konkrét és nagylelkű – 

Ferenc pápa homíliája a 
csütörtöki szentmisén 

 
A Szentatya megszokott reggeli 
szentmiséjén, lakhelye a Szent 
Márta Ház kápolnájában a 
keresztény szeretetet a maga 
konkrét valóságában határozta 
meg. Az igazi keresztény szeretet 
nem az, amit a TV sorozatokban 
látunk és nem az, amit szavakkal 
megfogalmazunk, hanem az, amit 
a tetteinken keresztül fejezünk ki – 
mondta a pápa. A keresztény 
szeretet megkülönböztető jegye a 
konkrétság.  
 
A szeretet nem romantika: a 
szeretet önfeláldozó, figyelmes, 
fáradságba kerül, a szeretet a 
szegények felé fordul, nagyobb 
öröme van abban, amit ad, mint, 
amit kap. Másként semmi köze 
nincs ahhoz, amit keresztény 
szeretetnek nevezünk. A pápa 
János apostol első levelének 
szavaihoz fűzte e gondolatait. Az 
üzenet az egymás iránti szeretetre 
szól, arra, hogy Jézus Krisztusban 
szeressük egymást. Ha ezt 
tesszük Istenben élünk és Isten él 
bennünk. A hit tapasztalata 
pontosan azt jelenti, hogy mi 
Istenben vagyunk és Isten 
bennünk. Ne éljünk a világ 
felületességében, ne hódoljunk 
bálványok előtt, kerüljük a 
hiúságot. Éljünk Istenben és Isten 
ezt azzal viszonozza, hogy 
bennünk él. Sokszor előfordul, 
hogy elűzzük Istent életünkből.  

 
Megmaradni Isten szeretetében 
nem pusztán magasztos érzelem 
– magyarázta homíliájában a 
pápa. A szeretet, amiről János 
apostol beszél levelében, nem 
azonos azzal, amit TV 
sorozatokban látunk. Másról van 
szó. A keresztény szeretetnek 
mindig van egy minőségi 
jellemvonása, az, hogy konkrét. 
Jézus maga, amikor szeretetről 
beszél konkrét dolgokat mond: azt, 
hogy adjunk enni az éhezőknek, 
látogassuk meg a betegeket. 
Amikor hiányzik ez a konkrétság, 
akkor a kereszténység illúzióvá 
válik, mert nem világos, hogy mi 
Jézus üzenetének lényege. 
Hasonlít arra, amit a tanítványok is 
megtapasztaltak, amikor Jézusra 
tekintve azt hitték, hogy kísértetet 
látnak. Arról az evangéliumi 
jelenetről van szó, amikor Jézus 
vízen járva közeledett a 
tanítványok bárkája felé és ők 
rémületükben azt kiáltották, hogy 
kísértetet látnak. Ha a szíved 
kemény – magyarázta Ferenc 
pápa – akkor nem tudsz szeretni 
és azt gondolod, hogy a szeretet 
az, amilyennek te elképzeled. Ám 
nem így van, a szeretet akkor 
igazi, amikor konkrét.  
 
A pápa az igazi szeretetet két 
alapelvben határozta meg. Ezek 
voltak csütörtök reggeli 
szentbeszédének befejező 
gondolatai. Az első az, hogy a 
tetteken, nem pedig a szavakon 
keresztül szeretünk. A szó elszáll, 
ma még van, de holnap már nem 
lesz. A második alapelv pedig a 
konkrétság: a szeretet lényege az, 
hogy adunk, nem pedig az, hogy 
kapunk. Aki szeret az ad, ad 

dolgokat, életet, önmagát adja 
Istennek és másoknak. Aki nem 
szeret, aki önző, mindig csak 
kapni akar, mindig birtokolni akar 
dolgokat, előnyökre törekszik. 
Ezzel szemben a mi szívünk 
legyen mindig nyitott. Ha Istenben 
élünk, akkor Isten bennünk él. 
Maradjunk meg Isten 
szeretetében. Ámen. 
(Forrás: Vatikáni Rádió) 

Ferenc pápa csütörtöki 
Twitter üzenete Jézusról 

"Szemléljük a szegénynek született 
Isten Fia alázatát. Kövessük Őt 
azáltal, hogy osztozunk a gyengék 
sorsában."  
 
A Szentatya a Szentföldre látogat VI. 
Pál történelmi látogatásának 50. 
évfordulóján. William Shomali, a 
jeruzsálemi latin rítusú hívek 
segédpüspöke elmondta, hogy az 
ortodoxokkal, a muzulmánokkal és a 
zsidókkal való kapcsolatokban új 
reménysugárt várnak a pápai úttól. 
Ferenc pápa különleges személyisége 
reményt ad, hogy ezek a várakozások 
megvalósulnak. Ferenc pápa és 
Bartolomeosz pátriárka baráti ölelése 
történelmi jelentőségű. A Szentatya 
találkozik majd a zsidó vallási 
vezetőkkel is. Az ökumenikus és a 
vallásközi kapcsolatok intenzívvé 
tétele a cél. 

Urunk megkeresztelkedése
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Egyházközségünk 
hirdetései: 

 
 

Január 12. vasárnap 
Urunk megkeresztelkedése 

800: Elhunyt László 
1000:  Ildikó 

1800: Elhunyt Rozália,János 
 

Január 13. hétfő 
630: Elhunyt Ákos 

 
Január 14. kedd 

630:  
 

Január 15. szerda 
630: 

 
Január 16. csütörtök 

630: 
1830-1930: szentségimádás a 

domonkos nővérek 
kápolnájában 

 
Január 17. péntek 

1700-1800: Gyóntatás 
1800: Elhunyt Mária,Lajos, 

György 
 

Január 18. szombat 
1800: Élő Blanka 

 
Január 19. vasárnap 

800: Budakeszi városért 
1000: Élő Jakab 

1800: Rózsafüzér Társulat élő 
és elhunyt tagjai 

 
******************************************* 

A szentmise olvasmányai: 
(Urunk megkeresztelkedése 

vasárnap) 
 

Iz42, 1-4. 6-7. 
ApCsel 10, 34-37,  
Mt. 3, 13-17. 
 
******************************************* 

A HARANGSZÓ AZ 
EGYHÁZKÖZSÉGI 

HONLAPUNKRÓL IS 
ELÉRHETŐ: 

www.budakeszi-plebania.hu 
 

 
Ökumenikus imahét 

január 20-24. 
"Hát részekre szakítható-e 
Krisztus?" 
1Kor 1,1-17 alapján 
 

*************************************** 

II. Egyházmegyei  
"Ki mit tud?"  

Felhívás 

Ismét megrendezzük ezt a 
különleges versenyt Spányi Antal 
megyéspüspök fővédnökségével. 
A versenyen való indulás továbbra 
sem kötött felekezeti 
hovatartozáshoz! Jelentkezhet 
bárki, aki a Székesfehérvári 
Egyházmegye területén él, vagy itt 
tanul, dolgozik. 

Külön szeretettel várjuk 
plébániai közösségeink, 
hittanosaink, kórusaink 
jelentkezését, akár egyénileg, akár 
többedmagukkal, de fontos tudni, 
hogy versenyünkre családok is 
jelentkezhetnek! Remek alkalom 
lehet ez a generációk egymásra 
találására. 

Az II. Egyházmegyei „Ki mit 
tud?” résztvevői neves és hiteles 
szakemberekből álló zsűri előtt 
mutathatják meg tehetségüket, az 
alábbi művészeti ágakban: 

- Ének - egyházi ének 

- Népdal - népzene 

- Néptánc – modern tánc 
- Vers- és prózamondás 

- Hangszeres zene 

- Kórus, kamarakórus 
- Keresztény pop-rock zene 

Négy kategóriában hirdetjük meg 
a versenyt:  

 1-8. évfolyamosoknak,  

 9. évfolyamtól 25 éves 
korig,  

 25 éves kor felett,  

 családi kategóriában  
Jelentkezési határidő: 

2014. február 15. 

További részletek (jelentkezés 
módja, meghallgatások időpontjai) 

honlapunkon olvashatók! 

************************************* 

Szép Havasi Szentlélek 
Kápolna 

építésének támogatására 

 

Jótékonysági koncert 
2014.február 1. szombat 1700 

Szent Margit Gimnázium 
diszterme 

 
Fellépők: márkás, neves 
népzenészek, énekesek, 
táncosok. (Maczkó Mária, Berecz 
András, Sebő együttes, Juhász 
Zoltán, Jánosi együttes és mások) 
Előzetes regisztráció:  
Szabó Mihály (30-2308-560)  
Részletek: 
www.szephavas.hu 
 
************************************** 

Ökumenikus Világimanap 
Hölgyeknek március 7-n 

Részletek: honlapunkon 

Információ: Balog Zsófia szervező 

(70-5714101 vagy 23-345-000, 

bendzso@bendzso.eu) 

************************************ 

Meghívó 

2014. január 16-án, csütörtökön 
19 órakor 

a Kálvin teremben 
„Uram, szeretem házadnak 

ékességét.” 

A reformáció és a művészet - 

címmel tart előadást 
Dr. Marosi Ernő 

művészettörténész 
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