
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Kedd  14.30 7-8 osztályos ifjúsági közösség 

18.00 Haladó katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat  9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai napon van Urunk megkeresztelkedése, amivel zárul a 

karácsonyi időszak, s kezdetét veszi az évközi, farsangi időszak 

egészen hamvazószerdáig. 

2. Február 1-én, szerdán este indul plébániánkon a jegyesoktatás, 

vagyis a felkészülés a házasság szentségére. Próbáljuk magunkat 

ebben egy kicsit aktivizálni, nézzünk szét környezetünkben, hogy kik 

szeretnének majd az idei évben házasságot kötni, s szóljunk nekik. 

3. Jövő hét vasárnappal megkezdődik az ökumenikus imahét, 

amelynek programját a következő Tanítványban találhatjuk meg. 

Ezek az alkalmak 18 órától fognak kezdődni. 

4. A hétfői fiatal házasok csoportja és a szerdai katekézis Péter atya 

távolléte miatt a héten nem lesz. 
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Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap 

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, 

hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene 

megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: 

„Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” 

Erre, János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a 

vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára 

szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben 

kedvem telik!”  

Útravaló 

A mai szentmise lélekben a Jordán folyó partjára vezet bennünket. 

Keresztelő János a Megváltó közelségét hirdeti, és bűnbánatra szólítja 

hallgatóit. Mindazt, aki bűnbánatot tartott, a megtisztulás jeléül a Jordán 

folyóban megkeresztelte. Ezt kérte tőle a bűntelen Jézus is, aki magára véve 

mindnyájunk bűneit, fogadta János keresztségét. Jézus 

megkeresztelkedésével a Jordánban jelzi, hogy hogyan értékel minket, 

embereket. Keresztelő János azokat keresztelte meg, akik bűnösök voltak, de 
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megbánták bűneiket. Meglepő módon, még Jézus is ment hozzá. Vajon 

miért? Azért, hogy kinyilvánítsa: szerető testvérünk akar lenni. Ez az Isteni 

testvériség az, ami végtelen, megfizethetetlen értéket kölcsönöz az 

embernek. 

A megszentelő kegyelem által mi is Isten gyermekei lettünk. Fény hull 

Krisztusra és reánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe 

ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle. Jézus kiszállt a 

Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát. A szentmise az 

isteni kegyelem fürdőjébe merítette lelkünket. A természetfeletti ajándékkal 

megerősítve teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya akaratát. Ugyanakkor 

megerősítjük abban, hogy Isten szeretet gyermekei vagyunk, akikben telik az 

Atya kedve. A mai napon újítsuk meg keresztségi fogadalmunkat, ne csak 

szóval, de tettekkel is. 

Böjte Csaba atya gondolatai 

Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátaival munka után 

leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az emberek gondját-baját, figyel. Nem 

kapkodja el a választ, még nem érkezett el az ő órája. Milyen jó lenne, ha 

meglenne bennünk ez a végtelen türelem! Názáreti csendes élet. Megvan-e a 

szívünkben a vágy ezek iránt a dolgok iránt? Az ember sokszor nézi a 

televíziót és egyébről se szól, mint gazdasági válságról, hogy milyen nagy a 

probléma, nincsen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Erről eszembe jut 

egy vicc: A székely bácsi hazafelé menet a sötétben nekimegy a 

villanypóznának és elkezdi körbe tapogatni. Megy körbe az oszlop körül, és 

egyszer csak felsikolt: „Jaj, istenem, be vagyok falazva!” Kicsit ilyen ez a 

gazdasági válság: tényleg van egy akadály, de azon kívül még annyi irányba 

mehetünk, annyi szép dolog van körülöttünk, amit a Jóisten felkínál!  

Milyen szép és csodálatos a családi élet! Milyen jó élni itt, Magyarországon 

a názáreti csendes életet! A Szűzanya és Szent József által kitaposott út 

mindannyiunk előtt nyitva áll. Hiszem, hogy azt, ami az embert igazán 

emberré teszi, a gazdasági válság igazán nem érinti. Az, hogy leüljél a 

feleségeddel és elbeszélgessél, elsétáljál valamerre, azt a gazdasági válság 

nem érinti. Ahhoz nem kell EU-s finanszírozás… Az, hogy a szomszédból a 

barátaidat áthívd, és egy pohár sör mellett egyet römizzetek, kártyázzatok, 

egy jót beszélgessetek, ahhoz sem kell nagy befektetés. Ahogy ahhoz sem, 

hogy a gyermekedet kézen fogd és elmenj vele virágot szedni és 

madárfüttyöt hallgatni az erdőbe.  

Az élet igéje januárban 

„Valóban, Krisztus szeretete indít minket” (vö. 2Kor 5,14-20) 

Vajon Krisztus szeretete bennünket is ilyen magával ragadó erővel késztet? 

Ha megtapasztaltuk szeretetét, akkor nekünk is szeretnünk kell, bátran 

odalépni, ahol megosztottságot, perlekedést, gyűlöletet látunk, hogy 

egyetértést, békét és egységet vigyünk. A szeretet képessé tesz, hogy a 

szívünk túllásson az akadályokon, közvetlen kapcsolatba kerüljünk az 

emberekkel, és megértő, befogadó lélekkel keressünk megoldást. Ezt 

mindenképpen meg kell tennünk, az egységet mindenáron építenünk kell, 

nem hagyhatjuk, hogy lefékezzen az óvatoskodás, valamiféle nehézség vagy 

összeütközés. 

Ez különösen is fontos és sürgős az ökumené terén. Ebben a hónapban ezt az 

igét választották a keresztények egységéért tartott imahét mottójául, hogy a 

különböző egyházakhoz és közösségekhez tartozó keresztények együtt 

megéljék, és mindenki megérezhesse Krisztus szeretetének sürgetését, 

egymás felé forduljanak és így helyreállítsák az egységet. 


