
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

  19.00 Fiatal házas közösség 

Kedd  18.00 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.00 Haladó katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai napon a perselyadományokat az üldözött közel-keleti 

keresztények megsegítésére továbbítjuk. 

2. Január 25-én, hétfőn este tartja szokásos összejövetelét a 

családközösség. 

3. Január 27-én indul plébániánkon a jegyesoktatás, vagyis a 

felkészülés a házasság szentségére. Ezen alkalmaink szerda este 8 

órától fognak kezdődni. 

Ferenc pápa gondolatai 

Az irigység öl, és nem viseli el, hogy a másiknak legyen valamije, ami neki 

nincs. Mindig szenved, mert az irigy és féltékeny ember szíve szenved. 

Olyan szenvedés ez, amely mások halálát akarja. Hányszor fordul ez elő 

közösségeinkben, és nem kell túl messzire menni, hogy találkozzunk vele! 
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Évközi 3. vasárnap 

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket 

leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és 

szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve 

mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, 

tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok 

a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben: Jézus a Lélek erejével 

visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a 

zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, 

ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és 

olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a 

tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van 

rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s 

hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá 

tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” 

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden 

szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, 

amelyet az imént hallottatok.” 
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Útravaló 

Olvasva Lukács evangéliumának ezt a szakaszát rögtön érezhetjük, hogy 

nem egy helyszíni riport hangzik el. Lukács ugyanis sohasem találkozott a 

történeti Jézussal, hanem csak a feltámadt Krisztussal, aki a közösségben élt 

köztük. Ő, amikor gondosan utána jár az eseményeknek, akkor ezt azért 

teszi, mert mindenkit szeretne odavezetni Jézushoz, a megváltóhoz, aki 

számára is az élet és öröm forrása lett. A közösségben megtapasztalt 

boldogító Krisztusról akar tanúságot tenni az evangéliumával azoknak a 

görögöknek, aki, mint ő, szintén nem láthatták Jézust. De hiszen mi is 

ilyenek vagyunk. Akkor Lukács éppen nekünk írta az evangéliumát! Úgy 

állítja elénk Jézust, mint akiben beteljesedett az Isten terve. Hogy bátran 

kövessük őt, minden körülmény között, nem félve a világtól, hiszen Krisztus 

már legyőzte a világot. Benne az Isten terve győzelemre jutott. Az 

ökumenikus imanyolcad utolsó napján mi is örömmel hirdessük Isten 

csodálatos tetteit, mert erre vagyunk hivatva. És aki megvall engem az 

emberek előtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám előtt. A következő héten 

ez visszhangozzék életünkben, hogy bennünk is megvalósuljon Isten álma, 

és erről tanúságot tegyünk az egész világ előtt! 

Heti szentjeink 

Január 25. Szent Pál apostol megtérése ünnep 

Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új 

irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az 

erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez 

vezető út Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: „Ha szeretet nincs 

bennem, mit sem érek!” Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek 

apostola, Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem 

kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folytonos 

megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életvezetésre és a bátor, 

nyílt igehirdetésre. 

Január 26. Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapja 

Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire 

megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel, mint 

munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), 

Korintusba (1Kor 4,17) és Filippibe (Fil 2,19-23) utazik. A filippieknek arról 

is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével 

törődik. Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált Barnabással 

együtt Jeruzsálembe (Gal 2,13). Pál annyira becsüli ,,testvérét'', Tituszt, hogy 

még utazási terveit is hozzá igazítja (2Kor 2,13). Később egy kényes üggyel 

kapcsolatban Korintusba megy, és jó hírekkel tér onnan vissza Pálhoz (2Kor 

7). Tituszt a Szentírás buzgó misszionáriusnak ábrázolja, aki nemcsak Pál 

kéréseit teljesíti, hanem saját kezdeményezésre is cselekszik.  

Január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 

1225-ben született Roccaseccában, az Aquinoi grófok családjából. Ötéves 

korában Montecassinoba berült nevelésre. Tudományos képzését a nápolyi 

domonkosoknál kapta. 1244-ben Párizsba került. 1245 és 52 között Kölnben 

tanult Nagy Szent Albert iskolájában. 1256-ban a hittudományok magisztere 

lett. Egy évre rá Szent Bonaventurával együtt kezdte előadásait Párizsban. 

1259-ben Itáliába ment, 1261 és 64 között IV. Orbán pápa udvarában élt 

Orvietoban. 1265-ben a római dominikánus főiskola igazgatója lett. 1269-

ben újra Párizsba került, majd 1272-ben ismét Nápolyba küldték. A II. Lyoni 

zsinatra utazva, a fossanovai apátságban halt meg 1274 március 7-én. 

Holttestét 1369 január 28-án átvitték Toulouse-ba. 


