HIRDETÉSEINK
- Február 14-én van Hamvazószerda. Ezzel a nappal kezdődik
a Húsvétra felkészítő nagyböjti idő. Hamvazószerdán reggel 8 órakor is lesz szentmise, melyen az iskolánk gyermekei vesznek részt.
Az este 6 órai szentmise keretében hamuszentelés és hamvazkodás
lesz. Híveink lehetőleg erre a szentmisére jöjjenek, mert iskolás
gyermekeink a reggeli szentmisét lefoglalják. Az esti szentmisét
megelőzően ¼ 6-kor keresztúti ájtatosságot imádkozunk. És már itt
jelezzük, hogy nagyböjt péntekein az esti misét megelőzően ¼ 6kor keresztúti ájtatosságot végzünk.
- A Párkapocs Egyesület szeretettel hív mindenkit dr. Pécsi
Rita előadására, melynek címe: „Apának lenni nagy lehetőség és
feladat”. Az előadás február 13-án 18 órakor kezdődik a Kincskereső Óvodában (Kossuth L. u. 51.).
- Február 16-án, pénteken az esti mise után 19 órától gitáros
szentségimádást tartunk az Egyházközség közösségeinek részvételével. Mindenkit szeretettel várunk!
- A régi szószéken elhelyezett barna faszobor a tavasszal esedékes Passió-játékra figyelem-felkeltő, amely a Passió eseménysor
lezárásáig lesz látható.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket.
Technikai számok az SZJA 2 x 1 %-ához:
Magyar Katolikus Egyház:
0011
Karizma Budaörsi
R. K. Nevelési-Oktatási Alapítvány: 18681505-1-13
Caritas Alapítvány Budaörs:
19180210-1-13
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesültek:
Tauber Eszter Ilona
Dömény Karina
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Simon Fülöpné Erzsébet
Sárdi-Szeifert Tibor
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001
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OLVASMÁNY
Lev 13, 1-2. 44-46
A zsidó népnél a vallási és a társadalmi törvényhozás együtt volt. A betegségről keveset tudtak, s többnyire külső jelek alapján csoportosították
őket. Leprának tekintettek mindenféle bőrbajt. Az ilyen beteg tisztátalannak számított, s nem vehetett részt a vallási közösség életében. A háttérben ott lappangott az a tudat is, hogy a betegséggel Isten veri meg az
embert, ezért a gyógyulás után áldozatot kellett bemutatni.
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak:
,,Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz,
vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz.
Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott,
szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja
be, és kiabáljon: „Tisztátalan, tisztátalan!” Ameddig a betegsége
tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”
VÁLASZOS ZSOLTÁR
31, 1-2. 5. 11
Válasz: Hozzád menekülök, Istenem * megszabadítasz, és örömet szerzel.
SZENTLECKE
1 Kor 10, 31-11, 1
A zsidóknál a bálványoknak feláldozott állatok húsának élvezete bűnnek
számított. Ezért e kérdés felvetődött a megtért pogányok között is. Az
apostol világosan kimondja, hogy az ószövetségi törvény nem kötelez. Az
áldozati állat húsára vonatkozólag pedig azt mondja, hogy ne kérdezze-

nek semmit, hanem nyugodtan fogyasszanak el mindenféle ételt. De ha
egy gyengébb hitű testvér megbotránkozik viselkedésükön, mert őt még
kíséri az ószövetségi múlt, akkor legyenek rá tekintettel. A szeretet törvénye legyen mindennél fontosabb.
Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek,
tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten
egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!
EVANGÉLIUM
Mk 1, 40-45
Jézus magatartása bizalomkeltő volt, ezért még a kitaszított leprások is
mertek közeledni hozzá. Itt együttérzését és jóindulatát külön nyomatékossá teszi azzal, hogy megérinti a beteget, és nem idegenkedik tőle. Ő
nem fél, hogy tisztátalanná válik. Arra azonban vigyáz, hogy csodái
alapján az emberek ne alakítsanak ki róla valamilyen földies messiási
képet. Ezért tiltja, hogy beszéljenek csodáiról. A jótétemény azonban
megnyitja az emberek száját.
Abban az időben: egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és
így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak
megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt
mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy
szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.”
Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte
a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba,
inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Dr. Keresztes Szilárd:
A keleti egyház tanítása az Eucharisztiáról
A keleti liturgiák sajátossága az a szoros kapcsolat, amely összeköti az egész teremtett mindenséget, a
földi és a mennyei világot. A liturgiában az az érzésünk, mintha eltűnne a határ az ég és a föld között, az
égi karok a földiekkel együtt énekelnek, leszáll a földre a Szentháromság örök dicsősége, a liturgiában az ember is részese az
egész világ megváltásának és megszentelésének. A keleti liturgiában a
misztérium érzése azt jelenti, hogy látható jelek által feltárul az Isten láthatatlan, kimondhatatlan, mindent felülmúló világa, a teremtett világ az Istennel való kapcsolat hordozója lesz, a hívő ember számára az üdvösség
hatékony eszköze.
Az eucharisztia a keleti és nyugati teológiában egyaránt a legfontosabb
szentség, ebből fakad és efelé törekszik minden kegyelem, a többi szentség
is, mert ez magát Jézus Krisztus személyét adja az embereknek. A „keleti”
és a „nyugati” szemlélet sokat közeledett az utóbbi időben, és sok tekintetben kiegészítik egymást. Ezt mutatta a római katolikus és az ortodox egyház teológiai párbeszédének közös nyilatkozata „Az egyház misztériuma
és az eucharisztia misztériuma a Szentháromság misztériumának fényében” címmel, amely szerint „Az eucharisztikus misztérium abban az imádságban valósul meg, amely egyesíti azokat a szavakat, amelyekkel a testté
lett Szó alapította ezt a szentséget, és az epiklézist, amellyel az egyház a
hittől indíttatva a Fiú által kéri az Atyát, hogy küldje le a Szentlelket, hogy
a megtestesült Fiú egyetlen áldozatában egységben teljesedjék be minden”.
A bizánci liturgia érzékenyen ügyel arra, hogy az eucharisztiának a
misztériumát, a titkos jellegét megőrizze. A misztériumot nem látni kell,
hanem hittel elfogadni, a szív látásával kell szemlélni és imádni.
A keleti teológia szoros egységet lát a beavatás szentségei, a keresztség,
a bérmálás és az eucharisztia között. A beavatás, a Krisztus misztériumában való részesedés az eucharisztiában válik teljessé, ezt készíti elő a keresztség és a bérmálás, ezért a megkeresztelteket azonnal megbérmálják és
részesítik az eucharisztiában is.
Amikor a keleti pap a kenyértörés előtt felmutatja a szent kenyeret, ezt
mondja: „Szentség a szenteknek!” A hívek így válaszolnak: „Egy a Szent,
egy az Úr, Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére.” Egy a titok, egy az
eucharisztia, akárhol mutatják be azt, ugyanaz a misztérium, egy a Szentlélek, aki gondoskodik arról, hogy az egyetlen igazság más hangsúlyokkal,
de egyforma hitelességgel táruljon fel mind a nyugati, mind a keleti egyház
liturgiájában.
(Teljes cikk: www.iec2020.hu – Forrás – Eucharisztikus papi rekollekció anyagai –
Dr. Keresztes Szilárd: A keleti egyház tanítása az Eucharisztiáról)

