
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista ifjúsági 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. Jövő vasárnap lesz a második éve elsőáldozásra készülő gyerekek 

befogadási szertartása a fél10-es szentmisében. 

3. Január 18-án, pénteken Árpádházi Szent Margit ünnepe lesz. 

4. 2019. február 2-án megrendezésre kerül a 24. keresztény bál a 

Kossuth Művelődési Központban. Diáknak 5500ft, felnőttek számára 

pedig 7000ft. Jegyek vásárolhatók az alábbi elérhetőségeken: 

Huszárné Baranyi Andrea 30/444-84-81 vagy Turainé Éva 30/916-

81-79. 
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Urunk megkeresztelkedése 

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon 

nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel 

keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját 

sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket 

megkeresztelni. 

Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is 

megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek 

leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: 

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 

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 

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv 16,20) 

A Szentírásnak ezt a mondatát választották a Krisztus-hívők egységéért 

rendezett imahét mottójául, melyet az északi féltekén január 18-a és 25-e 

között rendeznek. Ha mi is befogadjuk ezt az igét, segítségünkre lesz, hogy a 

kiengesztelődés útját keressük mindenekelőtt a keresztények között. Ha 

ezután minden ember szolgálatára leszünk, hatékonyan tudjuk majd 

orvosolni az igazságtalanság okozta sebeket. 

Ezt tapasztalják azok a különböző egyházakhoz tartozó keresztények, akik 

együtt látogatják Palermóban a fogvatartottakat. Egy protestáns egyesület 

tagja, Salvatore volt a kezdeményező: „Rádöbbentem, hogy micsoda lelki és 

testi nélkülözésben élnek ezek a testvéreink. Gyakran a rokonaik sem tudnak 

a segítségükre lenni. Istenben bíztam, és sok testvérrel beszélgettem erről a 

saját egyházamból és más egyházakból is.” Christine folytatja, ő anglikán: 

„Örömmel tölt el, hogy segíthetünk a szükséget szenvedő testvéreinknek, 

mert konkréttá teszi Isten gondviselését, aki most általunk akarja eljuttatni 

Szeretetét mindenkihez.” Nunzia katolikus: „Lehetőségünk nyílt, hogy 

segítsük a rászoruló testvéreinket, és egyben Jézust hirdessük apró anyagi 

dolgokon keresztül is.” 

Megvalósulása ez annak, amit Chiara Lubich mondott 1998-ban, 

Augsburgban a Szent Anna evangélikus templomban egy ökumenikus 

összejövetel alkalmával: 

„[…] Ha mi keresztények kétezer éves […] történetünkre tekintünk, akkor 

fájdalommal kell megállapítanunk, hogy az a meg nem értések, 

veszekedések és harcok sorozata volt. Betudható ez történelmi, kulturális, 

politikai, földrajzi és szociális körülményeknek, de annak is, hogy csökkent a 

keresztények között a rájuk jellemző egyesítő elem: a szeretet. 

 

„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 
 

 


