2018. január 14.

v Január 18-án, szerdán, Árpád-házi

Szent margit ünnepén imanap lesz
hazánkért a felsővárosi Szent miklós
minorita templomban. részletes
program a hirdető táblán olvasható.
v Január 21-én, vasárnap délután fél
öttől karitász gyűlés lesz. minden
önkéntes megjelenésére számítunk.

v Az ökumenikus imahét január
21-én kezdődik és január 28-ig tart. A
hét minden napján este 6 órakor valamelyik felekezet templomában
más-más közösség lelkésze tart igehirdetést. A mi templomunkban
január 27-én, szombaton este 6 órától
lesz imaóra, plébános atya pedig
január 21-én, a Kálvin téri református
templomban hirdet igét. ezért ezen a
napon este igeliturgia lesz templomunkban.

v Kérjük azokat a szülőket, akik
szeretnék, hogy gyermekük ebben
az évben legyen elsőáldozó, január
31-ig jelentkezzenek hitoktatóinknál. Az elsőáldozás feltételei: a gyermek 2018. szeptemberében a negyedik vagy felsőbb osztályba lép, 2 éve
folyamatosan jár valahova katolikus
hittanra, és rendszeresen jár vasárnapi szentmisére.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v 2018. pünkösdjén templomunkban bérmálás lesz. várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik betöltötték 14.
életévüket és szeretnének a nagykorúság szentségében részesülni. Azok a
felnőtt testvérek, akik voltak elsőáldozók, de még nem bérmálkoztak, rendszeresen járnak templomba, tartják kapcsolatukat közösségünkkel és szeretnének
bérmálkozni, szintén jelentkezzenek a
hitoktatóknál, vagy az irodában.
v Aki szeretné otthonát megszenteltetni, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy az irodában, pontos elérhetőséggel, hogy plébános atya időpont
egyeztetés után felkereshesse a családot.

„ El me n te k te h át vel e . . . ”

XVI. évfolyam v 2. (656.) szám

Hirdetések

A felvilágosodás idején úgy gondolták, a természet-tudomány fejlődése a
világ fejlődésének húzó ágazata. Később a termelés fokozásával próbálták
boldogabbá tennie az embereket. Ma
úgy vélik, a fogyasztás tartja fenn a
világot. A fejlettebb, az újabb termékek – és az ezek működtetéséhez
szükséges pénz – javítják az emberek
életkörülményeit. A fejlődést ma már
magunkon kívül keressük, míg a bibliai elképzelésben ezt az emberben, a
lélek erejében keresték. A Jézussal találkozott tanítványok úgy érezték, kicserélték a lelküket. Amikor Jézussal
együtt járva nézik a világot, azt látják
fontosnak, amit Jézus mutatott nekik
és azt teszik amit Jézus tett. A Krisztus-követők (=keresztények) abban
hisznek, hogy egyéni és közösségi
erényeik teszik fejlettebbé a világot!
DR. BENyIK GyÖRGy
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ÉVKÖZI
2 . VA S Á R N A P

Olvasmány

1 Sám 3,3b-10. 19

Sámuel, gyermekkorától fogva Éli
főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr
templomában aludt, ahol az Isten ládája
volt. Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt felelte: „Itt vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt
mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt
válaszolta: „Én nem hívtalak, feküdj le és
aludj.” Erre elment, és lefeküdt aludni.
Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez,
és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ő
azt felelte: „Nem hívtalak, fiam, feküdj
le és aludj!” Sámuel ugyanis még nem
ismerte az urat, mert az Úr szava még
nem nyilatkozott meg neki.
Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament
Élihez, és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.”
Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította
a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek:
„Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki
szólít, így válaszolj: »Szólj, uram, hallja
a te szolgád.«” Sámuel elment és
visszafeküdt a helyére.
Akkor megjelent az Úr megállt előtte
és szólította mint az előző alkalommal:
„Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Szólj, uram, hallja a te szolgád?”
Sámuel növekedett, az Úr pedig vele
volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 39

Íme, eljövök, Uram,
hogy teljesítsem azt,
amit kívánsz.

Szentlecke

1 Kor 6,13c-15a. 17-20

Testvéreim!
A test nem a kicsapongásért van,
hanem az Úrért, az Úr pedig a
testért. Isten ugyanis feltámasztotta
az urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
Nem tudjátok, hogy testetek
Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral
egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet,
a testén kívül van, de a kicsapongó a
tulajdon teste ellen vét.
Nem tudjátok, hogy testetek a
bennetek lakó Szentlélek temploma,
akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké?
Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

ALLELUJA

Megtaláltuk a Messiást,
azaz Krisztust,
kegyelmet és igazságot
kaptunk általa.
(Jn 1,41. 17b)

ALLELUJA

Evangélium

Jn 1,35-42

Abban az időben:
ott állt (Keresztelő) János két
tanítványával, és mihelyt meglátta
Jézust, amint közeledett, így szólt:
„Nézzétek, az Isten Báránya!” Két
tanítványa hallotta, hogy (János) ezt
mondta, és követni kezdte Jézust.
Amikor Jézus megfordult, s látta,
hogy követik, megkérdezte: „Mit
kívántok?”
Azok ezt felelték: „Rabbi – ami
annyit jelent, hogy Mester –, hol
laksz?”
„Jöjjetek, nézzétek meg!” –
mondta nekik. Elmentek tehát vele,
megnézték, hogy hol lakik, és aznap
nála maradtak. Ez a tizedik óra
körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt
Jánostól és követték (Jézust), az
egyik, András volt, Simon Péter
testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki:
„Megtaláltuk a Messiást, vagy más
szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

