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v Nagyböjtben minden pénteken este

17.30-kor a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.

v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozása február 23-án, pénteken
délelőtt 10 órakor lesz a Közösség
Házban, Korom IloNa tanárnő vezetésével. minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.

„ Megkísértette az ördög”

A bérmálkozásra készülők
számára az első felkészítő február
25-én fél 9-kor, az elsőáldozásra
készülő hittanosok első találkozója
pedig február 25-én a 10 órai szentmise után lesz a közösségi házban. A
csoportokba még lehet jelentkezni
hitoktatóknál és az irodában.
v Karitász csoportunk hirdetései a

következők:

~ Jó állapotban lévő mesekönyveket gyűjtünk a kárpátaljaiak
részére. Az adományokat az irodában lehet leadni.

~ Hálásan köszönjük a kedves híveknek a sok-sok üdítős kupakot. A
gyűjtés mostantól befejeződött.

,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és
köztetek, meg a veletek levő minden élőlény
között minden nemzedékre, ez lesz a jele:
szivárványt helyezek a felhőkbe.”

XVI. évfolyam v 7. (661.) szám

v

Nemcsak Jézus életével kapcsolatos ez a
jelenség, hanem velünk is. A gonoszság
meg tudja fertőzni legszebb elképzeléseinket és nagylelkű terveinket is. Mindenki, aki nagy feladatra vállalkozik,
átéli ezeket a dilemmákat: a hírnév, a
gazdagság vagy a hatalom miatt vállalkozik-e a feladatra? Az ördög (diabolosz) szó eltérítőt, rágalmazót vagy
becsapót is jelent. Jézus, aki Isten Fiaként lép föl, ezen a történeten keresztül
jobban meg tudja mutatni hozzánk
kötődő emberségét. Nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus – a bűnt kivéve – mindenben hasonló lett hozzánk, a kísértésben is. Mi legtöbbször elbukunk, de ő
állta a kísértő rohamait. Bűnös állapotunkban jó föltekinteni arra, aki közösséget vállalt velünk, de felülemelkedett
ezen az állapoton, kivonta magát a hírnév, a gazdagság és a hatalom alapvető
kísértései közül. Mi is csak ezektől szabadulva tehetünk igazán nagyot és
olyat, amiért üdvösséget is remélhetünk.
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Ter 9,8-15

A vízözön után Noé kijött a
bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak:
,,Íme, szövetséget kötök veletek,
utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az
összes mezei vaddal, mindennel,
ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek
szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a
földről vízözönnel, és nem jön
olyan áradat, amely elpusztítja a
földet.’’
Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem
és köztetek, meg a veletek levő
minden élőlény között minden
nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. ez legyen a szövetség jele köztem és a
föld között. Ha összegyűjtöm a
föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és
köztetek meg minden élőlény és
test között. A vízből nem lesz
többé vízözön, hogy minden
lényt elpusztítson.’’
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Nemcsak kenyérrel él
az ember,
hanem minden igével is,
mely Isten ajkáról való.
(Mt 4,4b)

1 Pét 3,18-22

Szeretteim!
krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy
Istenhez vezessen minket. A test
szerint ugyan megölték, de a lélek
szerint életre kelt. Így ment el a
börtönben sínylődő lelkekhez is, és
hírt vitt nekik. ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a
bárka elkészült. ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A vele jelképezett keresztség
most titeket is ugyanígy megment.
Hiszen az nem a test szennyének a
lemosása, hanem könyörgés az
Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

evangélium

Mk 1,12-15

Abban az időben:
A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a
pusztában, és megkísértette a
sátán. Vadállatokkal volt együtt,
és angyalok szolgáltak neki.
Amikor Jánost elfogták, Jézus
Galileába ment, és hirdette az
Isten evangéliumát: ,,Betelt az
idő, közel van az Isten országa.
Térjetek meg, és higgyetek az
evangéliumban.’’

