
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  17.00 Bibliaóra 

Kedd  14.30 7-8 osztályos ifjúsági közösség 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

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

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A keresztények egységéért való közös imádság, vagyis az 

ökumenikus imahét a mai nappal veszi kezdetét. Emiatt a héten, 

hétfőtől-péntekig reggelente 7 órakor lesznek szentmisék 

templomunkban. A részletes programot a másik oldalon találjuk meg. 

2. Január 17-én, kedden, a második ökumenikus alkalomnak mi 

leszünk a házigazdái a katolikus iskola ebédlőjében. Kérjük a 

híveket, hogy hozzanak felajánlásként egy tálca süteményt 17.30-ra 

a helyszínre. Előre is köszönjük! 

3. 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.  

4. Január 18-án, szerdán, Árpádházi Szent Margit ünnepe lesz. 
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Évközi 2. vasárnap 

Evangélium 

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: 

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt 

mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint 

én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy 

megismertessem őt Izraelben.” János azután így folytatta tanúságtételét: 

„Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. 

Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta 

nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel 

keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”  

Útravaló 

A mai nappal kezdődik az ökumenikus imahét. Miért is fontos ez? Jézus az 

utolsó vacsorán buzgón imádkozott Atyjához tanítványainak egységéért: 

„Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy 

egy legyenek, mint mi.” (Jn 17,11) A II. vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a 

különböző keresztény felekezetek egységére irányuló törekvés a Szentlélek 
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sugalmazására indult meg és fejlődött ki a keresztények között. Ezt a 

törekvést nevezik ökumenikus mozgalomnak. Ez az ökumenikus mozgalom 

a nem-keresztény országokban működő protestáns misszionáriusoktól indult 

ki, terjedt el a legtöbb keresztény felekezet közben, a II. vatikáni zsinattól 

kezdve pedig a katolikus egyház is teljes erővel törekszik e mozgalom 

előmozdítására. A keresztények gyakran megtapasztalták ugyanis, hogy a 

megosztottságuk mennyire gátolja az evangélium terjedését a világon, és 

mennyire akadályozza a krisztusi szeretet egyetemes kiáradását a 

társadalomban.  

Minthogy a szakadások nagy része évszázadokkal ezelőtt kezdődött, és azóta 

folyamatosan elmélyült, az egység helyreállítása sem valósulhat meg máról 

holnapra. Fokozatosan kell közelednünk egymáshoz: örüljünk annak, amiben 

már egyek vagyunk, és lépésről lépésre kell lebontani az akadályokat, hogy 

az evangélium szerint megújulva újra egy szívvel, egy lélekkel és egy 

hanggal hirdethessük az Isten szeretetét és mozdíthassuk elő az egész 

emberiség egységét. A keresztények közös meggyőződése indítja őket arra, 

hogy Jézus Krisztus szeretetével forduljanak minden emberhez, különösen a 

szegényekhez és a rászorulókhoz, hogy így egyre inkább a kölcsönös 

szolidaritás, segítés, párbeszéd és befogadás jellemezze az emberiség nagy 

családját. 

Ferenc pápa januári imaszándéka 

Hogy minden keresztény, az Úr tanítását hűségesen követve, mozdítsa elő az 

imádság és a testvéri szeretet által az Egyház teljes közösségének 

helyreállítását, és járuljon hozzá az emberiség mai kihívásainak 

megválaszolásához. 
  


