
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  19.00 Fiatal házasok 

Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. 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.  

Az élet igéje januárban 

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

„A kiengesztelődés szellemében csak az a hiteles keresztény – állította 

Chiara Lubich 1997. június 23-án Ausztriában, Graz-ban a II. Európai 

Ökumenikus Nagygyűlésen –, aki Isten szeretetével tudja szeretni a 

többieket, aki Krisztust látja mindenkiben. Krisztus mindenkié, Jézus az 

egész emberi nemért halt meg, aki mindig kezdeményez, elsőként szeret, 

olyan szeretettel, amely mindenkit úgy szeret, mint önmagát, aki eggyé válik 

a testvéreivel fájdalmakban és örömökben egyaránt. Az egyházaknak is ilyen 

szeretettel kell szeretniük.” 
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Évközi 3. vasárnap 

Evangélium 

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, 

visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban 

telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás 

próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán 

vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény 

virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani 

kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” 

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek 

is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert 

halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek 

halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. 

Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, 

Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a 

csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és 

követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, 
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hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében 

minden betegséget és minden gyötrelmet. 

Útravaló 

Mit jelent tanítvánnyá válni? Egy olyan folyamatot, amely során az ember 

mindenét elhagyja, mert rátalált élete kincsére, Jézusra. A mai 

evangéliumban hasonló jelenetet látunk, amikor a Mester tekintetével 

követőket, Őt mindenekfelett szerető tanítványokat keres. Érdemes elolvasni 

a szinoptikus evangéliumokban, hogy az apostolok kiválasztásának a célja 

nem az, hogy nagyokat prédikáljanak, vagy betegeket gyógyítsanak, hanem 

„vele legyenek”. A Krisztust követő ember legelőször is személyesen 

szerelmes Krisztusba, s ebből a találkozásból meríti erejét és reményét, hogy 

tanúskodjon életével az evangélium öröméről. Ehhez mindent érdemes 

beleadni, Jézusnak iránt ugyanis teljes odaadottság szükséges, nem 

szalmaláng lelkesedés. Annyit nyerünk Belőle, amennyit beleáldozunk: 

Egy indiai legenda szerint egyszer egy gazda úton volt a vásárba, és egy 

nagy zsák búzát vitt magával, hogy ott értékesítse azt. Egy mellékútnál ott 

állt maga Isten, és határozottan azt kérte az emberünktől, hogy adjon neki 

búzát. A gazda előbb elgondolkodott, hogy mit is tegyen, Istent nem 

utasíthatja el, de neki kell a búza, el akarja adni, szüksége van a pénzre… 

Egy hirtelen gondolattól vezérelve aztán kinyitotta a zsákját, és keresgélni 

kezdett a búzaszemek között, majd miután egy egészen kicsike búzaszemet 

talált, azt odanyújtotta Istennek. Tekintetét a földre szegezte, nem is akarta 

látni, mit szól mindehhez Isten. Ám akkor hirtelen a vállán érezte Isten erős, 

meleg kezét, s a következő pillanatban az Úr a tenyerébe helyezte a kapott 

búzamagot, visszaadta neki arannyá változtatva, majd egy szempillantás alatt 

el is tűnt. 

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.  


