
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

19.00 Fiatal házas 

 Kedd   18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

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

karácsonyi időszak, s kezdetét veszi az évközi, farsangi időszak 

egészen hamvazószerdáig. 

2. Vízkereszt ünnepét követően megkezdődött a házszentelések 

időszaka. Aki szeretne élni ezzel a lehetősséggel, az jelezze 

személyesen valamelyik atyánál. 

 

 

„Hiszen te formáltad bensőm, 

s anyám méhében te szőtted a testem.  

Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, 

és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! 

Létem nem volt titokban előtted, 

amikor a föld ölén rejtve formálódtam” 139. zsoltár 
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Urunk megkeresztelkedése 

János öltözete teveszőrből volt, és bőröv a csípője körül, sáskákat és 

vadmézet evett. Így prédikált: ,,Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem 

vagyok méltó leborulva megoldani a saruja szíját. Én vízzel kereszteltelek 

titeket, ő pedig Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni.’’ Történt 

azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János 

megkeresztelte őt a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyilnak 

az egek, és a Lelket, mint galambot leszállni rá. Az égből szózat hangzott: 

,,Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik’’ [Iz 42,1]. 

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. 

Az élet igéje januárban 

„Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje” 

Ha önmagunkra tekintünk, őszintén be kell ismernünk a korlátainkat. Emberi 

törékenységünk tagadhatatlan, akár testi, akár lelki, pszichikai vagy 

kapcsolati téren. De épp ebben tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét, mert 

gyermekeinek, minden embernek a boldogulását akarja, és kész erejével 

segítségére lenni azoknak, akik sorsukat szelíden leteszik a kezébe, hogy 

előmozdítsák a béke, a közjó és a testvériség ügyét. 

Szükségünk van az imára, hogy kérjük az egység kegyelmét, mint Isten 

ajándékát; ugyanakkor föl is ajánlhatjuk magunkat, hogy szeretetének 

eszközei legyünk a hidak építésében. 2002-ben Genfben az Egyházak 

Világtanácsának ülésén felkérték Chiara Lubichot, hogy mondja el ezzel 

kapcsolatban a gondolatait és a tapasztalatát. Most ebből idézünk: 

„A dialógust a következőképpen folytatjuk: mindenekelőtt azonos szintre 

helyezkedünk a beszélgetőtársunkkal, bárki legyen is az. Aztán 

meghallgatjuk őt, teljes űrt teremtve magunkban. (…) Ily módon magunkba 

fogadjuk a másikat, és megértjük őt. (…) Mivel szeretettel hallgattuk meg, ő 

is kedvet kap ahhoz, hogy meghallgassa, amit mi mondunk.” 

Ebben a hónapban használjuk ki a mindennapos lehetőségeinket, és szőjük 

szorosabbra, vagy vegyük fel újra a kapcsolatot azokkal, akikkel nem azonos 

egyházhoz tartozunk, közeledjünk tisztelettel és barátsággal ezekhez az 

emberekhez és családokhoz. 

És miért ne közeledhetnénk imával és ugyanilyen gyakorlattal a belső 

ellentétek felé is saját egyházi közösségünkben, vagy akár a politikában, a 

társadalom különböző területein vagy a családban is? Akkor mi is örömmel 

mondhatjuk majd: „Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje”. 

Böjte Csaba az emberi létünk ajándékáról 

Jó dolog ajándékot kapni!? Olyan jó dolog úgy nézni a másikra, hogy ő 

számomra Isten ajándéka, áldása, simogatása. Isten nagyon szeretne téged 

boldoggá tenni, és ezért megajándékoz a kedveseddel, menyasszonyoddal, 

feleségeddel. Isten legcsodálatosabb ajándéka a te kedvesed, 

menyasszonyod, vőlegényed, ki elfogad, értékel, és boldoggá tesz. 

Persze fontos tudni, hogy nemcsak a másik ajándék számomra, hanem én is 

ajándék vagyok számára. Ülj le, és tudatosan érezd magad ajándéknak, 

áldásnak. Isten annyira szereti a te kedvesedet, annyira akarja az ő 

boldogságát, hogy megteremtett téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, 

értelme a reggeli kelésének, munkájának. A te simogatásod, Isten hálája 

jóságáért, becsületes tiszta életéért. Üljél le a szobádba, és éld át ezt az 

érzést. Te nem egy sodródó falevél vagy, egy értelmetlen seb ezen a földön, 

hanem áldás és ajándék. 


