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Évközi 2.vasárnap 
„Ez az én szolgám, akiben kedvem telik” 

 

 

’Mindannyian 
tanítványok és 

misszionáriusok vagyunk’ 
Ferenc pápa 

 

„Ma is a keresztségről szeretnék még 
szólni, hangsúlyozva ennek a 
szentségnek egy nagyon fontos 
gyümölcsét: a keresztség révén tagjai 
leszünk Krisztus Testének és Isten 
népének. Aquinói Szent Tamás azt 
állítja, hogy aki megkapja a 
keresztség szentségét, beépül 
Krisztus testébe, testének tagjai közé, 
és társul a hívek közösségéhez, 
vagyis Isten népéhez.  
 
Valóban, mint ahogy az élet 
nemzedékről nemzedékre öröklődik, 
így nemzedékről nemzedékre, a 
keresztségben kapott újjászületés 
révén átadjuk a kegyelmet. Isten 
népe ezzel a kegyelemmel halad 
előre az időben, folyóként öntözi a 
földet és terjeszti a világban Isten 
áldását. A pápa rögtönzött szavakkal 
hozzátette: amióta Jézus elküldte 
tanítványait, hogy menjenek és 
kereszteljék meg a népeket, azóta 
egészen a mai napig folytatódik a hit 
átadásának láncolata a keresztség 
révén. 
 
A keresztség erejében misszionárius 
tanítványokká válunk, akik arra 
kaptak meghívást, hogy elvigyék az 
evangéliumot a világ minden részébe 
„Minden megkeresztelt, bármi legyen 
is az egyházban betöltött funkciója és 
hitbeli képzésének foka, az 
evangelizálás aktív alanya”. Minden 
megkeresztelt feladata, mindenkié, 
Isten egész népéé, hogy új 
főszerepet vállaljon az új 
evangelizációban – idézett Ferenc 
pápa Evangelii gaudium kezdetű 
apostoli buzdításából. Isten népe 
tanítvány, mert megkapja a hitet és 
misszionárius, mert átadja a hitet. Ezt 

teszi velünk a keresztség szentsége: 
általa kapjuk meg a kegyelmet.  
 
A hit azt jelenti, hogy továbbadjuk a 
hitet. Az egyházban mindnyájan 
tanítványok vagyunk, mindig, egész 
életünkben; és mindannyian 
misszionáriusok vagyunk, mindenki 
azon a helyen, amelyet az Úr jelölt ki 
számára. Mindnyájan: a legkisebb is 
misszionárius, és az, aki a 
legnagyobbnak látszik, tanítvány.  
 
Azonban valaki azt mondhatná: de 
atyám, a püspökök nem tanítványok, 
a püspökök tudnak mindent; a pápa 
tud mindent, nem tanítvány – mondta 
Ferenc pápa, majd így válaszolt: a 
püspökök és a pápa is tanítvány, mert 
ha nem tanítványok, akkor nem 
tesznek jót, nem válhatnak 
misszionáriussá, nem tudják 
továbbadni a hitet. Megértettétek ezt? 
Ez fontos! Mindnyájan tanítványok és 
misszionáriusok vagyunk! 
 
Megbonthatatlan kapcsolat áll fenn a 
keresztény hivatás misztikus és 
misszionárius dimenziója között. 
Mindkettő a keresztségben 
gyökerezik. 
„Amikor részesülünk a hitben és a 
keresztségben, mi, keresztények 
befogadjuk a Szentlélek működését, 
aki arra vezet el bennünket, hogy 
megvalljuk Jézus Krisztust, mint Isten 
Fiát és Istent ’Abba’, Atya névvel 
szólítsuk. Mi, megkeresztelt férfiak és 
nők, mindnyájan arra kaptunk 
meghívást, hogy megéljük és átadjuk 
a Szentháromsággal való 
szeretetközösséget, mivel az 
evangelizáció felhívás arra, hogy 
részt vegyünk a szentháromságos 
szeretetközösségben.  
 
Senki sem üdvözül egyedül. Ez 
fontos. Senki nem üdvözül egyedül. A 
hívek közössége vagyunk, Isten népe 
vagyunk. Ebben a közösségben 
megtapasztaljuk annak a szépségét, 
hogy osztozunk egy olyan 

szeretetben, amely megelőz 
bennünket. Ezzel egyidejűleg ez a 
szeretet azt kéri tőlünk, hogy legyünk 
a kegyelem „csatornái” egymás 
számára korlátaink és bűneink 
ellenére. A közösségi dimenzió soha 
nem egy „keret”, „körítés”, hanem a 
keresztény élet, tanúságtétel és 
evangelizáció integráns része. A 
keresztény hit az egyházban születik 
és él. A keresztségben a családok és 
a plébániák azt ünneplik, hogy egy új 
tag társult Krisztushoz és testéhez, 
amely az egyház.” 
 
A pápa ezután rámutatott arra, hogy 
mennyire fontos Isten népe számára 
a keresztség szentsége. Példásnak 
nevezte a Japánban élő keresztény 
közösség történetét. „Jól figyeljetek 
ide!” – mondta Ferenc pápa. „Annak a 
közösségnek a XVII. század elején 
kemény üldöztetésben volt részük. 
Sokan szenvedtek vértanúságot, a 
papság tagjait száműzték, hívek 
ezreit gyilkolták meg. Nem maradt 
Japánban egyetlen pap sem: 
mindenkit elűztek. Ekkor a keresztény 
közösség kénytelen volt titokban 
gyakorolni vallását, földalatti 
egyházzá vált, megőrizve hitét és az 
imát. Amikor született egy gyermek, 
az apuka vagy az anyuka 
megkeresztelte, mert mindnyájan 
keresztelhetünk. 
Amikor körülbelül két és fél évszázad 
- 250 év - után a misszionáriusok 
visszatértek Japánba, a keresztények 
száma több ezer volt, és az egyház 
ismét virágzásnak indulhatott. A hívek 
a keresztségükből fakadó kegyelem 
révén őrizhették meg hitüket.  
Ez óriási! Isten népe átadja a hitet, 
megkereszteli gyermekeit, és halad 
előre. Bár csak titokban tehették, 
mégis megőrizték az erős közösségi 
szellemet, mert a keresztség 
Krisztusban egy testté tette őket: el 
voltak szigetelve és el voltak rejtőzve, 
de mindig Isten népének, az egyház 
testének tagjai maradtak.”  

(Forrás: Vatikáni Rádió)
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Egyházközségünk 
hirdetései: 

 
 

Január 19. vasárnap 

800: Budakeszi városért 
1000: Élő Jakab 

1800: Rózsafüzér Társulat élő 
és elhunyt tagjai 

 
Január 20. hétfő 

630: Elhunyt Lőrinc és 
Családtagokért 

 
Január 21. kedd 

SZENT ÁGNES 
630: Schvoy Lajos 

 
Január 22. szerda 

630: 
1900: felnőtt katekézis a Szent 

László Házban 
 

Január 23. csütörtök 
630: Zsuzsanna 

1830-1930: szentségimádás a 
domonkos nővérek 

kápolnájában 
 

Január 24. péntek 
SZALÉZI SZENT FERENC 

1700-1800: Gyóntatás 
1800: Elhunyt Gyula 

 
Január 25. szombat 

1800: Elhunyt Dániel, Teréz 
 

Január 26. vasárnap 
800: Elhunyt Csaba 

1000: Élő Lőrinc 
1800: Bede család élő és 

elhunyt tagjai 
 

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

A szentmise olvasmányai: 
(Évközi 2.vasárnap) 

 
Iz 49,3.5-6 
1Kor 1,1-3 
Jn 1,29-34. 
 

 
 
 

Ökumenikus imahét 
január 20-24. 1830 

"Hát részekre szakítható-e 
Krisztus?" 

Január 20.  Római Katolikus 
Templom  Szuhánszky Gábor 
metodista lelkész 
Január 21.  Metodista imaház  
Lacknerné Puskás Sára 
evangélikus lelkész 
Január 22.  Baptista imaház  
Borosné Varga Edina református 
lelkész 
Január 23. Evangélikus 
gyülekezeti terem  Filó Kristóf 
Római Katolikus plébános 
Január 24. Református imaház  
Kiss Árpádné Pethő Anna baptista 
lelkész 
 ************************************** 

KARITÁSZ 

 
Karácsonyi ajándékozás 

 
A karácsony előtti napokban 64 
ajándék-és élelmiszer csomagot 
vittünk ki a különösen nehéz 
helyzetben lévőknek. Ebben a 
munkában a budakeszi 
cserkészek, Bayer Bálint bibliás 
közössége  és a Prohászka 
Gimnázium tanulói Rácz tanár úr 
vezetésével nagyon komoly 
segítséget nyújtottak. 
Nagy öröm volt látni ennyi 
jóakaratú, segítőkész, 
felelőséggel bíró fiatalt, akik 
képesek áldozatot hozni egy jó 
ügy érdekében, akikre lehet 
számítani.Ezútonis köszönjük 
nekik! 
Ezenkívül 305ezer Ft-tal tudtuk 
enyhíteni a mélyszegénységben 
élők ínségét, a nagycsaládosok 
ünnepi készületét. összesen 40 
családnak adtunk pénzadományt. 
 

Karitász Karácsony 
 

December 23-án az 
OORI(Országos Orvosi 
Rehabiltációs Intézet) betegeit 
látogattuk meg. 
A cserkészek itt is aktívan 
közreműködtek, gitároztak,  együtt 
énekeltünk karácsonyi 
énekeket. Csaba atya gyóntatott. 
Szinte minden beteghez tudtunk 
néhány jó szót szólni, 

megsimogatni, megfogni a kezét. 
A végén kiosztottuk a 
szeretettel készült süteményeket 
és gyümölcsöt. Megindító volt látni 
a meghatódottságot,többen 
könnyekig meghatódtak 
Mindannyiunk számára megrázó 
élmény volt. Hálásan köszönjük 
Istennek és mindenkinek, aki 
bármilyen módon segítette  ezt a 
látogatást.  

Kérés 
Kéréssel is fordulok Önökhöz: a 
téli időszakban különösen 
fájdalmas az éhezés. Nem is 
gondolnánk, hogy milyen sokan 
vannak itt Budakeszin (köztük 
gyerekek is!), akik nem jutnak 
hozzá alapvető élelmiszerekhez. 
Különösen a tejet hangsúlyoznám, 
ami egy gyermek fejlődése 
szempontjából nélkülözhetetlen 
táplálék. Kérjük Önöket, hogy 
tartós élelmiszer adománnyal  
(különösen tartós tej. étolaj, cukor 
és konzervek - gyűjtésük 
folyamatos)segítsenek. Előre is 
köszönjük nagylelkűségüket. 
Egy Prohászka idézettel 
szeretném befejezni: 
"Ébredjen minden egyházközség 
arra a tudatra, hogy mindegyik 
Krisztus családja, s legyen 
gondja, hogy ne legyen abban a 
családban senki, aki éhezik. 
Közelebb kell jutnunk egymáshoz. 
Meg kell éreznünk mások baját 
úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, 
és mások gondját úgy, hogy azt 
mint a magunkét eloszlatni 
törekedjünk." 

Bechtold Mária 

************************************ 
II. Egyházmegyei  

"Ki mit tud?" 
 

Felhívás 
 
Ismét megrendezzük ezt a 

különleges versenyt Spányi Antal 
megyéspüspök fővédnökségével.  
Részletek (jelentkezés módja, 
meghallgatások időpontjai, 
kategóriák, korcsoportok) 
honlapunkon olvashatók! 
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