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Gondolatok Isten Igéjének Vasárnapjára 

„Az Úr szava – Verbum Domini – örökre megmarad. 
És ez az Evangélium Szava, melyet hirdettek nektek” 
(1Pét 1,25). Szent Péter levelének ez a kijelentése, 
mely Izajás próféta szavait idézi (Iz 40,8), Isten miszté-
riumával (titkával) szembesít, aki Szavának ajándéka 
által közli önmagát. Ez a Szó, mely örökre megmarad, 
belépett az időbe. Isten a maga örök Szavát emberi 
módon mondta ki; az ő Igéje „testté lett” (Jn 1,14). Ez 
az örömhír. Ennek hirdetése hangzik végig a száza-
dokon, és érkezett el ma hozzánk a szentmisében. 
Ha az Egyházat úgy tekintjük, mint a „Szó otthonát”, 
akkor elsősorban a Szent Liturgiára kell fölfigyelnünk. 
A liturgia ugyanis az a kiváltságos hely, ahol Isten a 
mi életünk jelen idejében szól hozzánk, ma beszél a 
népéhez, mely hallgatja és válaszol. Minden liturgikus 
cselekményt természete szerint áthat a Szentírás. 
Ebből olvassák a prédikációban magyarázott szent 
szövegeket, éneklik a zsoltárokat. Hatása és ösztönzése 

alatt születtek a liturgikus imádságok, könyörgések 
és énekek, s belőle tárul föl a cselekmények és jelek 
értelme. Maga Krisztus van jelen a Szavában, mert Ő 
maga beszél, amikor az Egyházban olvassák a Szentírást, 
ugyanis a liturgikus ünneplés Isten Szavának folyamatos, 
teljes és hatékony hirdetésévé válik. Ezért Isten Szava, 
melyet folyamatosan hirdetünk a liturgiában, mindig 
eleven és hatékony a Szentlélek erejéből, és kinyilvánítja 
az Atyának azt a tevékeny szeretetét, mely soha nem 
szűnik meg tevékenykedni minden emberért.  
Az Egyház ugyanis mindig tudatában volt annak, és 
ezt ki is fejezte, hogy a liturgikus cselekményben Isten 
Szava kapcsolódik a Szentlélek belső tevékenységéhez, 
aki ezt a Szót hatékonnyá teszi a hívők szívében.  
A Szentlélek mindenkinek a szívébe ülteti mindazt, 
amit Isten Szava hirdetésekor a hívek egész közös-
ségének mondtak, s közben erősíti mindenki egy-
ségét. 
Az Egyház a liturgiában hűségesen követi a Szentírásnak 
azt az olvasási és értelmezési módját, amelyhez maga 
Krisztus folyamodott, aki a saját életének mai napjából 
kiindulva buzdít az egész Szentírás vizsgálatára. Itt 
megmutatkozik az Egyház bölcs pedagógiája is, mely 
a Szentírást a liturgikus esztendő ritmusát követve 
hirdeti és hallgatja. Ennek középpontjában a húsvét 
titka ragyog, melyhez Krisztus és az üdvösség törté-
netének összes többi misztériuma kapcsolódik, melyek 
szentségileg aktualizálódnak, jelenvalóvá válnak. 
Fedezzük fel újra az Isteni Szót az Egyház életében, és 
vágyakozzunk arra, hogy ez a Szó legyen egyre inkább 
minden egyházi tevékenység szíve.  
(XVI. Benedek pápa Az Úr szava kezdetű apostoli 
buzdítása alapján.) 
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Gondolatok a járvány idején 
 
A járványügyi előírások betartásával kapcsolatosan 
kerestek meg jóindulatú levélben kedves testvérek. 
Az aggódás mellé röviden a magam gondolatait is 
szívesen hozzáteszem. Biztosítanom kell minden plé-
bániánk területén élő kedves testvért, hogy a ferences 
testvérek törvénytisztelő emberek. Mindenben követjük 
a kormány előírásait és a megyéspüspök úr rendelke-
zéseit. Annál is inkább, mert meggyőződésünk, hogy 
ők képviselik az emberek valós érdekeit. 
Emellett számos kérdés is megfogalmazódik bennem, 
mert nemcsak „végrehajtója vagyok a törvénynek”, 
hanem igyekszem felelősen gondolkodó katolikus is 
maradni. 
Számomra a legfontosabb most is az Úr Jézus tanítása: 
„Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten 
nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt még a 
fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne 
féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek… 
Aggodalmaskodásával ki adhat közületek az életéhez 
akár egy arasznyit is? Ha tehát a legkisebb dologra 
sem vagytok képesek, a többi miatt miért aggódtok?” 
(Lk 12,25) És így tanít Szent Pál: „Senki közülünk nem 
él önmagának, és senki nem hal  meg önmagának. Míg 
élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk 
meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi va-
gyunk.”(Róm.14,8) 
Ezért tisztelettel felteszek egyet a bennem gyűrűző 
kérdések közül: Hogyan értsük az Úr Jézusnak ezeket 
a szavait itt és most a járványhelyzet idején?   

(fr. Tokár János ofm) 

Imahét a Krisztus hívők egységéért – 2021 
 
Mint a világ számos országában, 1968 óta pedig a Ka-
tolikus Egyház részvételével, az idei évben is meg-
rendezik a Krisztus-hívők imahetét. A 2021-es imahét 
vezérgondolata János evangéliumából való, Jézus fő-
papi imádságából, a szőlőtő-hasonlatot alkalmazó 
részből: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyü-
mölcsöt teremtek.” (Jn 15,5-9)  
Mindennek csak azzal az idézettel együtt van előre 
vivő értelme, ahol Jézus, mint főpap meghatározza a 
mottóba választott szavak tartamát. Mit jelent Jézus 
szeretetében lenni és maradni? Mit jelent Jézus szó-

tárában a „gyümölcsöt teremni” kép?  Hogyan függ 
össze a szeretetben maradás a gyümölcsterméssel? 
Ami, pedig leginkább kíváncsivá tesz bennünket: Mi 
lesz a gyümölcs sorsa?  
Mire készüljünk ezzel kapcsolatban? 

Az imahét egyszerre lelki és szellemi együttműködés 
a kegyelemmel. Olyan egy hetes időszak, melyben 
nem a felekezetek közötti teológiai párbeszéd a cél, 
hanem az, hogy megértsük Krisztus irgalmát. Mert Ő 
nem egy adminisztratív egységben látja Egyháza tör-
ténelmi végcélját, hanem az ő misztikus testében. 
Ennek mindenkori közös nevezője az egy értelemben 
elfogadott szentmiseáldozat és az oltáriszentségben 
való reális jelenlét. A felekezetközi párbeszédben a 
katolikus résztvevők nem kaptak különvéleményre 
felhatalmazást. Számukra az egyház tanításának sze-
retetteljes hirdetése és az együtt imádkozás a feladat. 
Ez örvendetesen hatalmas szabad terület, melyen egy 
hét ideje alatt kényelmesen el lehet férni. 
XVI. Benedek emeritus pápa egységtörekvés logikájával 
tudok leginkább azonosulni. Azt tartja becsületes 
egységtörekvésnek, ha a történelem azon pontjára 
megyünk vissza, ahol elváltak útjaink. Újra meg kellene 
vizsgálni a katolikus és protestáns történeti utat. Majd 
bátran összefoglalni, hogy a katolikusok útjából mi 
volt a veszteség, mert az a protestánsok számára is 
veszteség. Továbbá mi volt a protestáns testvérek 
számára hitbéli veszteség, mert az bizonyosan a ka-
tolikusoknak is veszteség. Ugyanígy meg lehet vizsgálni 
a nyereséget is, bár ehhez a tudós pápa nem sok re-
ményt fűz.  
A történelem azt mutatja, hogy jó odafigyelni a kis-
egyházak törekvéseire. Abban mindig tetten érhető 
egy reális egyházkritika. Erre a kritikus pontra szükséges 
megkeresni az Egyházon belül a választ. Ahogyan a 
pünkösdi verzikulusban imádkozzuk: […] Renovabis 
faciem terre! Azaz: Áraszd ki Lelkedet és minden életre 
kél – és megújítod a föld színét! 
Az ökumenikus hét legszebb gyümölcse az igaz Isten 
kapcsolatban mondott szívbéli imádság.  

(P. Kercza Asztrik ofm) 
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Hirdetések 
 

1. Február 2. kedd, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.  
A 9 órai szentmise elején lesz gyertyaszentelés.  
Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát! 
Ez a nap egyben a szerzetesi hivatások ünnepe.  
Este ½ 6-tól a Székesegyházban a papi zsolozsmát imádkozzuk, majd 6 órától ünnepi szentmise lesz. Ezért az 
esti 6 órás szentmise templomunkban elmarad. 
 
2. Február 11-én, csütörtökön lesz a Betegek világnapja. A 9.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a 
betegek szentségét. Felvehető idős korban, és súlyos betegség vagy műtét miatt. Előtte 9-én, 10-én, és 11-
én lelkigyakorlatban készülünk a szentség felvételére. 


