
Hirdetések 

1. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Jozefina Bakhita szűzre, szerdán 

Szent Skolasztika szűzre, csütörtökön pedig a Lourdes-i Szent Szűz Máriára 

emlékezünk. 

2. Csütörtökön, február 11-én lesz a betegek világnapja. A jelenlegi 

járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a napon nem szolgáltatjuk ki 

ünnepélyes módon a betegek kenetét. Erre egy későbbi alkalommal kerül 

majd sor, aminek időpontját jelezni fogjuk. 

3. Rendszeres, csendes szentségimádás indult szerdánként a Templomban. 

Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél órára. Folytatjuk 

emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok Nagyasszonya 

Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben. 

4. Február 7–14. között kerül megrendezésre a Házasság Hete. Ez jó 

alkalom arra, hogy mindenki, aki házasságban él a Szentlélek fényénél 

megvizsgálja, hogy a házasságában központi helyen van-e az a vágy, hogy a 

házastársát boldoggá tegye, hiszen erre köttetett a szövetség. A kísértés 

mindig arra hív, hogy önmagunkat tegyük boldoggá, és ne higgyük el, hogy 

akkor leszünk boldogok, ha a másikat boldogítjuk. Próbáljunk meg a hét 

folyamán a médián keresztül bekapcsolódni a programokba! 

5. Idén február 17-ére esik hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete. 
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket 

meggyógyítja 

 A mai evangélium egy nagyon érdekes kérdésre ad feleletet: hogyan 

telt Jézus egy napja nyilvános működése során? Márk beszámol arról, hogy 

Jézus tanít, beteget látogat és gyógyít, ördögöt űz, imádkozik és utazik. Jézus 

szolgálatának szerves része volt a betegek gyógyítása, a mai evangéliumi 

részben is azt olvassuk, hogy „sokakat meggyógyított” (Mk 1,34). Jézus 

gyógyító szolgálata nem ért véget földi életével: közvetlen mennybemenetele 

előtt a tanítványoknak lelkére kötötte, hogy menjenek el, és hirdessék az 

evangéliumot. Megígérte, hogy akik hisznek, azokat jelek és csodák fogják 

igazolni, ezek közt említi azt, hogy ha követői „betegekre teszik a kezüket, 

azok meggyógyulnak” (Mk 16,18). És az egyház történetét olvasva látjuk, 

hogy Isten mindig támasztott olyan embereket, akik hittek ezen ígéreteknek, 

és akik imáit csodás gyógyulások kísérték.  

 Szent Balázs, az örmény Szebaszte városának vértanú püspöke 

életére csodás fényt vet a legenda. Az egyik legismertebb esete az volt, 

amikor megáldott egy kisfiút, akinek torkán akadt a halszálka, és az áldásnak 
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köszönhetően a gyermek megmenekült a fulladásos haláltól. Egyes 

elmondások szerint ez akkor történt, amikor Balázs püspök már börtönben 

volt, és a hozzá vitt fuldokló gyermeket úgy áldotta meg, hogy mindkét 

kezébe gyertyát vett; ezeket a gyertyákat egy hívő asszony vitte be neki, 

hogy szentünk ne legyen sötétben a cellájában. Balázs tisztelete a 12. 

században vált általánossá, amikor egy gégerákos beteg gyógyult meg a 

szent segítségül hívásakor. Az ő nevéhez kötődő „balázsáldás” mind a mai 

napig közismert. Kérjük mi is Szent Balázs közbenjárását betegségeink 

megszűnésére! Kérjük az Urat, hogy növelje bennünk a hitet, hogy el merjük 

hinni, hogy Ő a mi Gyógyítónk, aki fizikai betegségeinkből is képes minket 

meggyógyítani! 

Pilinszky János: Balázsolásra  

 Február 3-án Szent Balázs ünnepe. Sokaknak már csak gyermekkori 

emlékük van róla, mert ugyan – mondja a kételkedés – megvédhet-e valakit a 

toroknyavalyától a kétkarú gyertya fényében osztott áldás? S kik így 

gondolkodnak anélkül, hogy érzéseiket közelebbről megfogalmaznák, 

leginkább a babonák vagy legjobb esetben a „ránk ragadt szokások” közé 

sorolják. De vajon babonás-e a hívő, vagy csak egyszerű szokásnak tesz 

eleget, aki ezen a napon az oltár elé járul, s a hajdani szent püspök mennyei 

közbenjárásáért könyörög az arcába világító gyertyafényben?  

 Érdemes ezzel kapcsolatban eltűnődnünk Isten és ember viszonyán. 

Közvetlen, sőt a legközvetlenebb viszony ez, mégse a szokásos értelemben. 

Szeretném ezt mindjárt egy hasonlattal megvilágítani. Ha én egy nagy írót 

személyesen fölkeresek, akkor a közvetlen kapcsolat hétköznapi értelmében 

társaloghatok vele. De ha valódi szavára vagyok kíváncsi, azaz ha valódi 

kapcsolatot kívánok teremteni vele, akkor műveit fogom elolvasni. Ezekben 

valódi lényegével találkozom, s a legbensőségesebb fokon. Közvetlen 

kérdéseimre, aktuális bajaimra művén keresztül nem reflektál ugyan, de 

életem egészéhez, benső, mindenre kiható magjához csakis alkotásain 

keresztül tud hozzáférkőzni. S mennyivel inkább érvényes ez Istennel való 

kapcsolatunkra! Annak személyes természetére! Oly beszélgetés ez, melynek 

a csend a nyelve. S épp ily csendesek Isten tettei és adományai. Aki kér, az 

kap. De ki hallja meg a csend válaszát? És ki veszi észre mindent felülmúló 

ajándékait?  

 Aki hívő a Balázs-gyertyák fényébe térdepel, még ha arra kérné is 

Szent Balázs közbenjárását, szíve legmélyén, legvégül mégse a „közvetlen 

csodára” számít. Annál szinte többet és mélyebbet remél: a szent 

közbenjárását Istennél. Legvégül tehát Istenre bízza kérését magát is. Igen, 

aki a Balázs-áldást magára veszi, Isten végső irgalmába vetett bizalmának 

adja tanújelét. Nem szokás és nem is babona, hanem Isten irgalmába vetett 

végső, s nagyon is felnőtt bizalmunk megvallására szép alkalom hát a szent 

ünnepén az oltárrács elé térdelnünk. (Forrás: Új Ember, 1961. január)  

Könyörgés Szent Balázs püspök közbenjárásáért 

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, 

kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, 

örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!  

Krisztus Urunk különféle adományokkal segíti Egyházát, hogy a 

természetfölötti hit megnövekedjék bennünk. Ajándékai áradását kérjük 

közös imával:  

1. Adj, Urunk, új szenteket korunknak, akik közvetítik hozzánk irgalmas 

jóságodat. 

2. Add meg, Urunk, a gyógyulás ajándékát a testi betegségben sínylődőknek. 

3. Add, hogy a lélek egészségét is károsodás és törés nélkül őrizzük. 

4. Add meg a hősiesség ajándékát, hogy a szent vértanúk nyomát 

követhessük. 

5. Add, Urunk, hogy a szentek és vértanúk között kapjunk helyet az ítélet 

napján. Urunk, Jézus Krisztus! 

Te megígérted, hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. Kérünk, 

Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk ajándékozó jóságodat, és 

erősítsd testi-lelki egészségünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön 

örökké. Ámen.  

*** 



Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen 

meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú + 

és a Szentlélek nevében.  


