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„A nép pedig várakozott, és mindenki 
tanakodott szívében János felől, 
vajon nem ő-e a Krisztus. János így 
szólt mindnyájukhoz: ,,Én csak 
vízzel keresztellek titeket. De jön, 
aki erősebb nálam, akinek nem 
vagyok méltó a saruszíját megoldani. 
Ő Szentlélekkel és tűzzel fog 
megkeresztelni titeket. Történt pedig, 
hogy amikor már az egész nép 
megkeresztelkedett, Jézus is 
megkeresztelkedett.  
Miközben imádkozott,  
megnyílt az ég, és mint  
egy galamb, testi  
alakban leszállt rá  
a Szentlélek, s ez  
a szózat hangzott az 
égből: ,,Te vagy az  
én szeretett Fiam,  
benned telik kedvem”  
[Iz 42,1]. “(Lk 3,15-16.21-22)

„Rendkívül súlyos fordulat ez 
Urunk Jézus életében. Eddig nem 
hirdette Isten országát, most a 
Jánostól felvett keresztség 
(alámerülés) után hirdetni kezdi. 
Olyan időpont ez a szinoptikus 
evangéliumokban, sőt a János-
evangéliumban és az Apostolok 
Cselekedeteiben, hogy semmi sem 
bizonyosabb ennél. 

Az pedig, amit hirdet, 
kapcsolatban van ezzel az 
eseménnyel, az alámerüléssel. 
Egész tanítása, ami mostantól 
kezdődik, arról szól, ami most benne 
tudatosul: nemcsak ő az Isten Fia a 
Lélekben (ennek nem kellett hirtelen 
tudatosulnia), hanem mától kezdve 
hirdetője is ennek a kapcsolatnak 
embertestvérei részére. 

Most kapott az Atyától indítást 
arra, hogy megnyissa az emberek 
számára azt a kapcsolatot, amelyen 
ő van az Atyával öröktől fogva. Ez az 
Isten országa!”  
(forrás:http://ujember.katolikus.hu/Archivum/20
02.01.13/0101.html)

„A nagy megpróbáltatások idején 
nagy hit kell. 

Don Bosco 

A KERESZTÉNY BEAVATÁS SZENTSÉGEI 
„A keresztény beavatás szentségei, a keresztség,a bérmálás és az Eucharisztia rakják 
le az egész keresztény élet alapjait. „A részvétel az isteni természetben, amelyet 
Krisztus kegyelme ad meg az embereknek, bizonyos analógiát tartalmaz a 
természetes élet eredetével, növekedésével és fönntartásával kapcsolatban. A 
keresztségben új életre született híveket a bérmálás szentsége megerősít és az 
Eucharisztiában pedig az örök élet kenyerét kapják. Így a keresztény beavatás 
szentségein át a hívők egyre többet kapnak az isteni élet gazdagságából és 
előrehaladnak a szeretet tökéletessége felé”.” (forrás: A KATOLIKUS EGYHÁZ 
KATEKIZMUS, Szent István társulat, Budapest, 1994) 



lektor Máté evangéliumából éppen 
olvasott: ,,Ha tökéletes akarsz lenni, add 
el, amid van, az árát oszd szét a 
szegények között... Aztán gyere, és 
kövess engem!'' Az ige nem volt 
ismeretlen előtte, de az ifjú Antal úgy 
érezte, hogy akkor és ott hangzik el 
először, és egyenesen a szívébe kiált. 
(…) Azután megkezdte az új életet, 
amelyről még nem is sejtette, hová fogja 
őt vezetni. (…)Mindenfelől özönlöttek 
hozzá az emberek, akik imáiba ajánlották 
magukat, vagy szerzetesi életet akartak 
élni az ő vezetése alatt. (…) A közeli és 
távoli környéken  
mindenfelé  
remeteségek  
nőttek ki a  
földből.  
Így a világ  
elől menekülő  
remetéből a  
,,szerzetesek  
atyja” lett.” 
(http://www.katolikus.hu/szentek/0117.html) 

Remete Szent Antal  
(*Kome (Egyiptom), 251/52. +356) 

„Antal jómódú házban nőtt föl. Egy 
alkalommal a szentmisén az 
igehirdetésre figyelve hirtelen belévágott 
a fölismerés, hogy neki szól az, amit a  

 
I.11-én, hétfőn,   

Tasziló szerzetes, Szalviusz pk. 
I. 12-én, kedden,   

Ernő, Erna 
I. 13-án, szerdán,   

Vidor pk., Veronika 
I. 14-én, csütörtökön,   

Bódog, Félix pap 
I. 15-én, pénteken,   

Remete Szt. Pál 
I. 16-án, szombaton,   

Marcell pp., Gusztáv 
I. 17-én,  
Évközi 2. vasárnap 
Remete Szt. Antal 

08:30 – szentmise a hívekért   
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje 
11.00 – szentmise a Domonkos templomban 
17:30 – esti szentmise 
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keresztség (lat. baptismus):  
az első és legfontosabb szentség, 
mely megnyitja az utat a többi 
szentségek felé,  
általa az  
ember  
meg- 
szaba- 
dul a  
bűnöktől,  
Isten gyermekévé születik újjá, és 
eltörölhetetlen jeggyel 
Krisztushoz hasonlóvá válva az 
Egyház tagja lesz. (forrás: 
http://lexikon.katolikus.hu/K/kereszts%C3
%A9g.html) 


