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AZ IGAZSÁG, AZ ŐSZINTESÉG ÉS
A SZERETET NYELVÉT MINDENKI MEGÉRTI!
(Ferenc pápa 2019. június 19-ei katekézisének részlete)

Húsvét után ötven nappal, abban a teremben, amely immár az otthonuk, és
ahol Máriának, az Úr anyjának a jelenléte
az összetartó erő, az apostolok egy olyan
eseményt élnek át, amely minden várakozásukat felülmúlja. Imában összegyűlve
– az ima a „tüdő”, amely minden idők
tanítványainak a légzését biztosítja; ima
nélkül nem lehet Jézus tanítványának
lenni, ima nélkül nem lehetünk keresztények, kell a levegő, az ima a keresztény
élet tüdeje – meglepi őket Isten beáramlása. Olyan beáramlásról van szó, amely
nem tűri a zártságot: felszakítja a kapukat egy olyan szél erejével, amely a ruahra, az őseredeti fuvallatra emlékeztet, és
amely beteljesíti a Feltámadott ígéretét,
melyet elbúcsúzása előtt az „erőről” tett
(vö. ApCsel 1,8). Hirtelen, a magasból
„heves szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, és betöltötte az egész házat, ahol
voltak” (ApCsel 2,2).
A szélhez társul a tűz, amely az égő csipkebokorra utal, valamint a Sínai-hegyre,
ahol Isten a tíz szót [a tízparancsolatot]
adta (vö. Kiv 19,16–19). A bibliai hagyományban a tűz Isten kinyilvánulását kíséri. A tűzben Isten az ő élő és hatékony
szavát adja (vö. Zsid 4,12), amely megnyit
a jövőre. A tűz az ő tevékenységét jelké-

pezi, amellyel felmelegíti, megvilágosítja
és kipróbálja a szíveket, azon igyekezetét
jelzi, hogy próbára tegye emberi tetteink
tartósságát, hogy megtisztítsa és új élettel töltse meg őket. (...)
Az Egyház tehát a szeretet tüzéből, egy
olyan „tűzvészből” születik, amely pünkösdkor tör ki, és amely nyilvánvalóvá
teszi a Feltámadott Jézus Szentlélektől
áthatott szavának erejét. Az új és végleges szövetség már nem kőtáblákra írt
törvényen alapul, hanem Isten Lelkének
tevékenységén, aki megújít mindent, és
hússzívekbe vési magát.
Az apostolok szavát átjárja a Feltámadott
Lelke, új, a korábbiaktól különböző szóvá
válik, de amelyet meg lehet érteni, mintha egyszerre minden nyelvre le lenne fordítva: ugyanis „mindenki a maga nyelvén
hallotta őket beszélni” (ApCsel 2,6).
Az igazság és a szeretet nyelvéről, az egyetemes nyelvről van szó: azok is meg tudják
érteni, akik nem tudnak írni-olvasni.
Az igazság és a szeretet nyelvét mindenki
megérti! Ha szíved igazságával, ha őszintén, szeretettel közeledsz másokhoz, mindenki megért! Ha nem is tudsz beszélni,
egy simogatással megérteted magad, ha
az őszinte és szeretetből fakad!
Forrás: Magyar Kurír

HIRDETÉSEK
Köszönet mindenkinek, aki az Úrnapja
megszervezésében, a sátrak elkészítésében segédkezett.
Hétfőn 10 órakor Székesfehérváron
a Prohászka templomban papszentelés
lesz, 4 papot és 1 diakónust szentelnek,
imádkozzunk értük.
Csütörtökön, 27-e lévén, 18 órakor az
Egyházközségi Nővérek Kápolnájában
tartjuk a Szent Mónika közösség szentmiséjét gyermekeinkért.
Pénteken, 28-a lévén, 18 órakor az
Egyházközségi Nővérek Kápolnájában
tartjuk a lelki adoptálók szentmiséjét.
Jövő vasárnap a 9-es ligeti szentmisében, Jézus Szívének ünnepéhez kötődően tartjuk a ligeti templom búcsúját.
Jövő vasárnap már nincs esti 8-as
szentmise Ligeten, augusztus végén
lesz újból.
A Szívügy újság nyári szabadságra megy,
szeptembertől lesz újra lapszám.
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