
Hirdetések: 

1. A mai nap zárul az ökumenikus imanyolcad. A felekezetközi 

összejövetelek igyekeztek rávilágítani arra, hogy az egyházaink közti egység 

magának Jézusnak a vágya: elsősorban Ő akarja, hogy egyek legyünk! 

Fontos lenne az imahét után is imádságban hordozni a keresztények 

egységének szándékát, és üdvös lenne törekedni arra, hogy egyre inkább az 

egység előmozdítói legyünk saját egyházunkon belül!  

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk. 

3. Jövő pénteken kerül sor az esti hatos januári alkalmára. Este 6-tól gitáros 

mise lesz a Templomban, azt követően pedig agapé a plébánián. Szeretettel 

várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait! 

4. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szalézi Szent Ferenc püspökre, szerdán 

Szent Timóteus és Szent Titusz püspökökre, pénteken pedig Aquinói Szent 

Tamás egyháztaníróra emlékezünk. Kedden Szent Pál apostol megtérésének 

ünnepe lesz. Jövő vasárnap tartjuk az Isten Igéjének vasárnapját. 

5. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni, 

a jegyeskurzus február 3-án, szerdán este háromnegyed 8-kor kezdődik a 

plébánián. Figyelmeztessük erre ismerőseinket! 

6. Szeretettel várjuk a házaspárokat február 15-én fél 8-tól a katolikus iskola 

ebédlőjébe a Házasság hete alkalmából szervezett esténkre. Előzetes 

jelentkezés szükséges, amit a sekrestyében feliratkozással megtehetnek. 

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

Vizsga a villamosmérnöki karon: Tanár: Zavarja a neonfény? Diák: Nem. 

Tanár: Akkor viszlát legközelebb. Legközelebb: Tanár: Zavarja a neonfény? 

Diák: Igen. Tanár: Akkor viszlát legközelebb. Legközelebb: Tanár: Zavarja 

a neonfény? Diák: De Tanár úr! Ez argon lámpa! Tanár: Rendben akkor 

kezdhetjük… *** Statisztika vizsga: Tanár: Önnek inkább a lottóval kellene 

próbálkoznia. Diák: ??? Tanár: 90 kérdésből éppen ötöt talált el. *** 

Vizsgaidőszak: Miért örülnek az egyetemisták a mikulásnak? Mert utána már 

csak kettőt kell aludni karácsonyig.  

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP – ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.  

 Egy tinédzser rossz társaságba keveredett, elhagyta gyermekkora 

hitét, lassan az iskolát is kerülni kezdte, szerekhez nyúlt, szülei kitették 

otthonról, egyszer csak az utcán találta magát. Nem volt semmi nála, csak 

egy hátizsákba, és ami abba belefér. Egyszer a szakadó eső elől egy 

buszmegállóba húzódott be. Kotorászni kezdett a táskájában, abban bízva, 

hogy talál valamit, amit a fejére tehet, mielőtt újra kilép a fedél alól. A keze 

megakadt egy Újszövetségen. Eszébe jutott, hogy egy bulin adta neki egy 

hívő lány még akkoriban, amikor abba a zűrös társaságba került. Akkor csak 

nevetett az ajándékon, de elvette, mert nem akarta megbántani a lányt. Az 

emlék jó érzést ébresztett benne, és úgy döntött, hogy előveszi és beleolvas a 

szent könyvbe. Vigaszt talált benne, másnap ezért újra elővette olvasni, és 

így tett attól kezdve mindennap. Magába szállt, megbánta korábbi életvitelét, 

hazament, rendezte dolgait, folytatta tanulmányait, talált egy befogadó 

katolikus kisközösséget. A Szentírás olvasásával nem hagyott fel attól fogva. 

Ezen a vasárnap az Egyház rivaldafénybe helyezi a Szentírást, hogy 

ezáltal irányítsa rá figyelmünket arra, ami biztos iránytű hivatott lenni Isten 

felé tartó utunkon. „Jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek 

szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent” – mondja Szent 

Lukács evangéliuma elején (Lk 1,3). Az Írás nem hevenyészett szöveg, 

hanem tanúk által igazolt, gondosan összeállított, a Lélektől sugalmazott, az 
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Egyház által megvizsgált történetek, események és tanítások gyűjteménye. 

És ami talán a legfontosabb: „az Isten szava eleven, átható” (Zsid 4,12). Aki 

a Bibliát olvassa, megérintheti őt az élő Isten. Ez történt a történetben 

szereplő fiúval is. Jézus, nyilvános működése kezdetén, „bement a 

zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki 

oda.” (Lk 4,16) „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” – 

kezdte beszédét (Lk 4,21). Bennünk is beteljesülésre vár az Isten Igéje. Ne 

vegyük Isten szavát félvállról! Olvassuk azt minden nap. Ha kell, szerezzünk 

be egy Szentírást ehhez. Ne legyen olyan hívő az egyházközségben, akinek 

nincs meg a könyvespolcán a Biblia! Ne legyen olyan hívő az 

egyházközségben, akinek a könyvespolcán porosodik a Biblia! Vegyük elő 

rendszeresen, olvassuk naponta! 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (2. rész) 

Ezekről a szavakról csak Máté evangéliuma számol be. Néhány 

„tudós” szájából hangzottak el, akik messziről, jobbára titokzatos módon 

érkeztek a Kisjézus látogatására. Egy kicsiny csoportról van szó, akik egy 

halvány fényt követve nagyon hosszú utat tettek meg egy erősebb, 

egyetemes Fény, a világban már megszületett és jelen lévő Király felé. Nem 

is tudunk róluk ennél többet, de keresztény életünkre vonatkozóan nagyon 

elgondolkodtató ez a részletgazdag esemény. (…) 

Nagyon fontos, hogy imádjuk Istent, és belássuk előtte, kik is vagyunk: 

kicsik és törékenyek, akik mindig rászorulunk az ő irgalmára, és ezért mi is 

őszinte irgalommal fordulunk mások felé. A csak Istent illető tiszteletünk az 

imádásban fejeződhet ki teljesen. Chiara Lubich szavai segítségünkre 

lehetnek ebben: „Mit jelent »imádni« Istent? Olyan cselekedetről van szó, 

amely csak Őt illeti meg. Imádni azt jelenti, hogy azt mondjuk Istennek: »Te 

vagy a minden«. Más szóval: »az vagy, aki vagy«, én pedig végtelenül 

kiváltságos vagyok, hogy ezt felismerhettem. Imádni azt jelenti, hogy […] 

»én semmi vagyok«; és ezt nemcsak szavakkal mondjuk ki. Ahhoz, hogy 

imádjuk Istent, semmivé kell válnunk, hogy Ő győzedelmeskedjen bennünk 

és a világban. […] Van egy biztos út, amelyen eljuthatunk annak 

megvallásához, hogy mi semmik vagyunk és Isten a minden. Ahhoz ugyanis, 

hogy megsemmisítsük gondolatainkat, nem kell másra gondolnunk, csak 

Istenre, és az evangéliumban kinyilatkoztatott gondolatait kell magunkévá 

tennünk. Ahhoz, hogy megsemmisítsük akaratunkat, nem kell mást 

cselekednünk, mint megtenni az Övét, amit a jelen pillanat mutat meg 

nekünk. Ahhoz, hogy megsemmisítsük rendetlen érzéseinket, elég, ha az 

iránta való szeretet van a szívünkben, és szeretjük felebarátainkat, megosztva 

velük vágyaikat, gyötrelmeiket, problémáikat, örömeiket. Ha mindig 

»szeretet« vagyunk, akkor – anélkül, hogy észrevennénk – nem létezünk a 

magunk számára. És mivel semmiségünket éljük, létünkkel aláhúzzuk Isten 

felsőbbségét, azt, hogy Ő a minden. Ezzel nyitottá válunk Isten igazi 

imádására.” 

Fontoljuk meg a közel-keleti keresztények befejező gondolatait: „A 

bölcsek meglátták az Üdvözítőt, és együtt imádták. Majd, miután álmukban 

utasítást kaptak, más úton tértek vissza hazájukba. Hasonlóképpen a közös 

imádságban megélt közösségnek arra kell ösztönöznie, hogy új utakon 

térjünk vissza életünkbe, egyházunkba és világunkba. […] Az evangélium 

mai szolgálatához szükség van az emberi méltóság védelme iránti 

elkötelezettségre, különös tekintettel a legszegényebbekre, leggyengébbekre 

és a peremre szorultakra. […] Az egyházak közötti új út a látható egység 

útja, amelyet áldozatosan, bátran és tántoríthatatlanul keresünk, hogy minden 

nappal egyre inkább »Isten legyen minden mindenekben« (1Kor 15,28).”
 

(Letizia Magri) 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (4. rész) 

A hajnali, roráte szentmisék lelki vonzata, amelyek karácsonyra 

készülve készítenek Jézus születésének megünneplésére. A roráte eljövetelt 

jelent. Kit és mit várunk nemcsak ebben az időben, hanem egész életünkben? 

Okos szüzek példabeszéde alapján szemléletesen azt mondhatjuk: lelkünk 

égő mécsesével várjuk az Úr eljövetelét. A hajnali szentmiséken tölthetjük 

fel lelkünk mécsesét, hogy úgy születhessen meg Jézus a szívünkben is. Ő a 

mi legnagyobb ajándékunk, aki végtelen szeretetével átölel bennünket. A 

hajnali szentmiséken egy kicsit emmauszi tanítványokká is kell válnunk, 

akik a kenyértörésben ismerik fel, hogy ki volt az ő társuk a hazafelé tartó 

útjukon. Hallgatjuk ezekben a szentmisékben az evangéliumot, az örömhírt, 

hogy Jézus szeret minket és ezt a szeretetet kell megélnünk és sugároznunk 

mindennapi életünkben. (Dékány Magdolna) 


