
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda  18:30 Felnőtt katekézis 

  19:45 Jegyeskurzus 

Péntek  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

 

 

 

 

Hirdetések 

1. Szombaton (február 2.) Urunk bemutatásának ünnepe 

(Gyertyaszentelő Boldogasszony) lesz. Az esti szentmisén 

megszenteljük azokat a gyertyákat, melyeket a hívek hoznak 

magukkal. 

2. Január 28-án hétfőn Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító, 

31-én csütörtökön pedig Bosco Szent János áldozópap emléknapja 

lesz. 

3. Február 3-án, jövő vasárnap Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe 

alkalmával a szentmisék végén Balázs-áldást osztunk. 

4. A héten első péntek lesz, így nemcsak reggel 7-kor, de este 6-kor is 

lesz szentmise. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 
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Éljünk Benne! 

„Abban az időben Jézus Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása 

szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta 

könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol 

ez volt írva: 

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a 

szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a 

vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem 

az Úr kegyelmének esztendejét.” 

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden 

szem rá szegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az 

imént hallottatok.” (Lk 4,16-21) 

Jézus, amikor a názáreti zsinagógában felolvassa ezt a részt, és a 

végén hozzáteszi, hogy „ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok”, 

mindenki elcsodálkozik, mert amikorra ez a názáreti esemény történik, 

addigra Jézus már jó néhány csodát tett. Ezt az ő kortársai, így a názáretiek 

is, akik Galileában éltek, jól tudták, hiszen Jézus a nyilvános működésének 

nagyobb részét éppen Galileában teszi meg, ott teszi a nagyobb számú 

csodát, ott vannak tanításainak nagy része, ez nem azt jelenti, hogy nem 

megy föl Jeruzsálembe, de nyilvános működésének nagyobb részét 

Galileában végzi. Ezek a názáretiek tehát ismerték Jézust is, hiszen ott 

nevelkedett fel köztük, de látták és ismerték a csodáit és a tanítását is. Ezért 
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először a döbbenet van, hogy ráébrednek arra, hogy Jézusban valóban 

beteljesedtek Izajás jövendölései. Ezt ők igazolják.  

Jézusban beteljesednek az ígéretek, a prófétai jövendölések, és 

mindazokban, akikben Jézus él, szintén beteljesednek ezek. Miért? Mert ők 

is ugyanannak a Krisztusnak a hordozói. Amikor Jézus küldi őket a missziós 

küldetésben, akkor azt mondja, hogy kígyókat vehettek a kezetekbe, 

mérgezett italt ihattok, nem árt nektek, nagyobb dolgokat fogtok látni, mert 

Én bennetek élek. 

 Mindenki nézze meg a saját életét! Nem föltétlen a nagyobb 

dolgokat, hanem azt, hogy a bennünk élő Krisztus által milyen jelek 

mutatkoznak? Ne csodákat keressünk, mert nem ez a lényeg. Azt keressük, 

hogy bennünk beteljesedik-e Jézus ígérete, mert a küldetést erre kapjuk. 

Jézus komolyan veszi ezt a küldetést. A Szentlelket mindegyikünkre 

kiárasztotta. Mit csinálunk mi ezekkel az isteni ajándékokkal? 

Természetesen az lenne a jó, hogy rádöbbennénk arra a sok-sok 

hiányosságra, hogy csak élünk ebben az Egyházban, csak lubickolunk az 

isteni kegyelemben, de valójában nem a küldetésünket telesítjük. Pedig 

küldetés nélkül a hívatásunk is semmivé válik, ha nem valósul meg, nem 

teljesül be a küldetésünk. Jézus tökéletesen teljesítette az Atya küldetését, 

bennünk pedig folytatni akarja azt. Adjuk át magunkat neki, hogy szóljon, 

cselekedjen általunk, és így méltó tanúi legyünk a világban. 

Péter atya 

Krisztus teste vagyunk 

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

 A mai Szentlecke a Korintusiaknak írt levél azon részletét hozza, 

amikor Pál apostol a Krisztus-teste egyházról szól. A szem nem mondhatja a 

fülnek, hogy nincs rád szükségem, a száj a lábnak, és így tovább, mert 

minden tagra egyformán szüksége van a testnek, annak a testnek, melynek a 

feje Krisztus. Most, hogy lezárul az ökumenikus imanyolcad, egy kicsit 

számot kell vetnünk, hogy vajon milyen gyümölcsöt termett bennünk? 

Közeledtünk-e egymáshoz lélekben? Nyilván nem külsőségekben kell 

közeledni, hanem a szeretet befogadó lelkületével kell egymás felé 

közelednünk. Nem mondhatjuk egymásról, hogy „nincs rád szükségem”, 

mert csak együtt tudjuk fölépíteni a testet. Ha ez az együtt építkező és 

Krisztus akaratát, a Fő akaratát együtt kereső és telesítő test leszünk, akkor 

feloszlik ez a belső ellentmondás, megszűnik az egymásra mutogatás, 

megszűnik a „nélküled akarok csinálni bármit is” magatartás, hiszen hogyan 

is akarnánk leválni arról a testről, aminek a feje, összetartója és egyetlen egy 

értéke maga Krisztus. Benne áll fönn az Egyház, és mi így kell tekintsünk 

egymásra. Sajnos mi tettük tönkre ezt az ellenségeskedéssel, nekünk is kell a 

szeretet egységével helyre is hoznunk. Nem úgy, hogy formális egységet 

hozunk létre, hanem úgy, hogy az igazságban – ami, aki maga Krisztus – 

válunk eggyé. Adja az Úr, hogy ezt mindannyian szívünkön hordozzuk, s a 

hétköznapjainkban is – az imanyolcad elmúltával – ez bennünk tovább 

folytatódjék. 

Krisztus-test egy szent szemüvegén át 

“Amikor az Egyház misztikus testét vizsgálgattam, ahogy Szent Pál leírta, én 

egyik tagjában sem ismertem rá magamra, vagy inkább mindegyik tagban 

magamat szerettem volna látni. A szeretet adott új fordulatot a hivatásomnak. 

Ekkor megértettem, hogy az Egyház valóban különböző tagokból álló test, 

de akkor ebből a testből sem hiányozhat egy fontos és nagyon nemes tag. 

Ekkor értettem meg, hogy az Egyháznak szíve is van, s ez a szív szeretettől 

lángol. Megértettem, hogy egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az 

Egyház tagjait, de ha kihalna benne a szeretet, akkor az apostolok sem 

hirdetnék azután már tovább az evangéliumot, a vértanúk sem ontanák már 

tovább a vérüket. Teljesen beláttam és megértettem, hogy a szeretet magában 

foglal minden hivatást; hogy a szeretet minden, és hogy a szeretet 

összekapcsol minden kort és helyet, egyszóval: hogy a szeretet örök. 

 Ekkor megittasult lelkem nagy örömében felkiáltottam: Ó, Jézusom, 

Szerelmem, végre megtaláltam hivatásomat; az én hivatásom: a szeretet. Én 

ugyanígy megtaláltam helyemet is az Egyházban, és ezt a helyet te adtad 

nekem, Istenem. Az Egyháznak, az én anyámnak a szívében a szeretet 

leszek; így minden leszek, és így megvalósul lelkem vágya.” 

A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz  

 


