
Hirdetések 

1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezzel az ünneppel véget 

ér a karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi. 

2. Vízkeresztkor veszi kezdetét a házszentelések időszaka. A házszentelés 

szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a 

lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Kérjük, hogy akik 

szeretnék megáldatni új házukat vagy lakásukat, jelezzék azt a sekrestyében. 

3. Azok, akik szeretnének szentgyónást végezni, továbbra is megtehetik ezt 

azáltal, hogy egyénileg egyeztetnek időpontot ehhez (telefonon, emailben, 

szentmisék előtt vagy után). Ezenkívül gyónási idősávot is biztosítunk a 

hónap első és harmadik szombatján a templomban este fél 6-tól, tehát 

jövő szombaton is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Egy ember ül a síneken, és kiabál: - Jaj a lábam, jaj a lábam! Mire valaki 

odalép hozzá, és azt mondja: - Mit kiabál? Nincs is lába. *** Az új rab azt 

látja, hogy társai számokat mondanak be, aztán pedig jókat nevetnek.  

Megkérdezi, hogy mi olyan vicces ebben, mire felvilágosítják, hogy a 

vicceket - mivel betéve tudják már - beszámozták 1-től 150-ig. Elég a számot 

mondani, és ez eszükbe juttatja a viccet, amin aztán nagyot nevetnek. Egyik 

rab hirtelen bekiabálja a 153-as számot, mire mindenki hahotázásba tör ki. 

Az új rab értetlenkedik: - De hát nem csak 150-ig vannak számozva a viccek? 

Mire azt válaszolják neki: - Ez egy új vicc, még 

nem hallottuk. 
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URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

Válaszos zsoltár válasza: „Áldja meg Isten az ő népét: adjon neki 

békességet!” 

 Konstancia volt a neve annak a kislánynak, akire összeverve, 

súlyosan bántalmazva találtak rá egy mozambiki árvaház lépcsőjén az ott 

dolgozók. Az intézményt vezető misszionárius házaspár hozzáértéssel és 

nagy szeretettel fogadta be a 4-5 éves kislányt, aki az őt ért traumák hatására 

megnémult. Hosszú gondozás után sem történt érdemi javulás az 

állapotában, folyton csak sírt, szomorkodott, még az újdonsült kis barátnője 

sem tudta őt felvidítani. Így érkezett el a Konstancia keresztelőjének a napja.  

Senki sem tudta se a pontos korát, se azt, hogy kik a szülei. Ahogy 

megkeresztelték őt a misszionáriusok, és Konstancia feljött a vízből, amibe 

alámerítették, az arca ragyogott. Odafordult a közelében álló 

misszionáriushoz és kimondta az első szavakat, azóta, hogy megérkezett az 

árvaházba: „Aida mama – így hívták a misszionáriust –, szeretnék énekelni a 

gyerekkórusban.” Attól kezdve Konstancia testi-lelki állapota rohamosan 

elkezdett javulni. Később férjhez ment, maga is édesanya lett. 

 A keresztség szentségének hatása sokrétű: általa Isten gyermekévé 

válunk, az Egyház tagjává, bűneink eltöröltetnek és a Szentlélek vesz lakást 

bennünk. Mindez úgy megy végbe, hogy kívülről nem is látszik, csak a hit 

által tudjuk, hogy az a kisbaba, aki a keresztelő előtt még pogány volt, pár 

A mellékelt QR-kóddal tudsz hozzáférni a 

kvízkérdésekhez. Válaszold meg a 

kérdéseket, és az utolsóra adott választ 

küldd el a tamas.atya.ck@gmail.com 

címre! Aki leggyorsabban küldi vissza a 

helyes megoldást, jutalmat kap. 
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perccel később már Isten gyermeke. Időnként azonban Isten megengedi, 

hogy olyan rendkívüli dolgok történjenek, mint amin Konstancia ment át a 

keresztelőjén, hogy könnyebb legyen elhinni, hogy a szentség valami újat 

teremt meg bennünk: új emberekké válunk, Isten kedves fiaivá és lányaivá! 

Csendesedjünk el a mai nap folyamán, tudatosítsuk magunkban, hogy a 

keresztség révén Isten gyermekeivé váltunk, és kérjük Istent, hogy segítsen 

egyre inkább istengyermeki méltóságunk tudatában élnünk! 

A keresztségi kegyelemről  

 A Katekizmus szerint a keresztség szentségének egyik hatása abban 

áll, hogy „a megkereszteltek »élő kövekké« lesznek, hogy »lelki házzá« és 

»szent papsággá« épüljenek (1Pt 2,5). A keresztség által részesednek 

Krisztus papságában, prófétai és királyi küldetésében” (KEK 1268).  

 Mit jelent az, hogy mint megkereszteltek részesedünk Krisztus 

hármas küldetésében? Először is azt, hogy a keresztség és a bérmálás 

felkentté tesz bennünket, vagyis jogosulttá és alkalmassá a lelki áldozatok 

bemutatására. Minden cselekedetünk, imádságunk, apostoli 

kezdeményezésünk, mindennapi munkánk, a hitvestársi és a családi élet, sőt, 

még a testi-lelki pihenésünk is kedves lelki áldozattá válhatnak, ha azokat 

felajánljuk az Úrnak (vö. KEK 90). Ha így élünk, bekapcsolódunk Krisztus 

papi küldetésébe. 

 A keresztség révén részesülünk az Úr királyi küldetésében is. 

Krisztus Király példát adott arra, hogy Isten Országában az uralkodás 

szolgálatot jelent, a királyi küldetésébe való részesedés tehát a szolgálat 

lelkületében való növekedést jelenti elsősorban. Szerepvállalást is rejt 

magában, közreműködést az egyházban a kormányzati hatalom 

gyakorlásában. A Katekizmus azt tanítja, hogy „a világi hívők hivatást 

érezhetnek vagy meghívhatók a lelkipásztorok segítésére az egyházi 

közösségekben. Új színt, új életet vihetnek az egyházközségbe, ahol 

különböző tisztségeket töltenek be, a nekik adott kegyelem és képességek 

mértéke szerint” (KEK 910).  

 Krisztus nemcsak pap és király, de próféta is. A megkeresztelt, aki 

Krisztus példáját követi, meghívást kap arra a prófétai küldetésre is. Mit 

takar ez a kijelentés? A II. Vatikáni zsinat tanítja, hogy „Isten szent népe 

Krisztus prófétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és 

szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla, és fölajánlja 

Istennek a dicséret áldozatát: az Ő nevét megvalló ajkak gyümölcsét (vö. 

Zsid 13,15)”  (Lumen Gentium 12). A prófétai küldetés tehát tanúságtétel. 

De nem csak. A Katekizmus – a zsinati tanítás nyomán – hangsúlyozza, hogy 

a világiak apostolkodása „nem merül ki az élet tanúságtételében; az igazi 

apostol keresi az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse Krisztust, mind a 

nem hívőknek, (...) mind a hívőknek” (KEK 905). Tehát a prófétai küldetés 

evangelizációs küldetés. A misszió meghívás, de felkenés is: Isten Lelke 

felken minket a keresztségben és a bérmálásban, hogy be tudjunk 

kapcsolódni az Egyház küldetésébe, amit Krisztus bízott rá: „Menjetek el az 

egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 

16,15).  

A keresztségi fogadalom megújítása 

 

Hiszek egy Istenben, Atyában és Fiúban és Szentlélekben. 

Hiszem mindazt, amit a Római Katolikus Anyaszentegyház tanít, s ebben az 

egyedül üdvözítő hitben akarok élni és meghalni. Amiként a szent 

keresztségben ellene mondtam, úgy most is ellene mondok az ördögnek, a 

bűnnek és minden rosszra vivő alkalomnak és kísértésnek. 

Újra fogadom neked, édes Istenem, hogy mindazokat a parancsokat, 

amelyeket magad, vagy anyaszentegyházad által adtál, híven megtartom! 

Ígérem, hogy téged minden teremtmény fölött szeretni foglak, felebarátomat 

pedig úgy, mint Krisztusban testvéremet, mint önmagamat. 

Ments meg engem, édes Istenem, minden gonosztól, erősíts meg a jóban 

mindvégig, hogy a szent malasztnak azt a hófehér köntösét, melyet a 

keresztség szentségében nyertem, tisztán és szeplőtelenül mutathassam be 

egykor a ítélőszéked előtt, és eljuthassak az örök életre. Ámen. 

(Forrás: https://www.karizmatikus.hu/imak/imaink/7943-a-keresztsegi-fogadalom-

megujitasa.html) 


