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„A nagy bajok idején kell megmutatni, hogy tényleg bízunk Istenben.
Don Bosco

“Harmadnap menyegzőt tartottak
a galileai Kánában, amelyen
Jézus
anyja
is
ott
volt.
Jézust
is
meghívták
a
menyegzőre,
tanítványaival
együtt. Amikor fogytán volt a bor,
Jézus anyja megjegyezte: "Nincs
több boruk." Jézus azt felelte:
"Asszony, a te gondod az én
gondom. De még nem jött el az
én órám." Erre anyja szólt a
szolgáknak:
"Tegyetek
meg
mindent, amit csak mond!"
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál
szokásos tisztálkodás céljára,
mindegyik
két-három
mérős.
Jézus szólt nekik: "Töltsétek meg
a korsókat vízzel!" Meg is
töltötték azokat színültig. Ekkor
azt
mondta
nekik:
"Most
merítsetek belőle, és vigyétek
oda a násznagynak." Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a

borrá vált vizet, nem tudta
honnan való - a szolgák azonban,
akik a vizet merítették, tudták -,
hívatta a násznagy a vőlegényt,
s szemére vetette: "Először
mindenki a jó bort adja, s csak
amikor már megittasodtak, akkor
az alábbvalót. Te meg mostanáig
tartogattad a jó bort." Ezzel
kezdte meg Jézus csodajeleit a
galileai Kánában. Kinyilatkoztatta
dicsőségét, s tanítványai hittek
benne. Aztán lement anyjával,
testvéreivel és tanítványaival
Kafarnaumba, de csak néhány
napig maradtak ott.” (Jn 2,1-12)

**********************************************************************************

Nem véletlen az, hogy Szent János
evangéliuma
Jézus
nyilvános
működésének kezdetére helyezi a kánai
eseményeket. A központi gondolat itt
nem annyira a csoda, hanem az, amit a
csoda
kinyilvánít:
Isten
Jézus
Krisztusban új és örök frigyre lépett
velünk. Ugyanígy a bor is, amely
kulcsszereplője az elbeszélésnek, az

üdvösség idejének elérkeztét jelzi.
A "Jézus órája" kifejezés sajátosan
jánosi szókapcsolat; a "még nem jött el
az én órám" kifejezés pedig a várakozás
érzetét kelti bennünk. És ez a várakozás
Szent János evangéliumában addig
fokozódik, amíg elérkezik az "az óra"
(Jn 19,26-30).”
(forrás:http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2008
.01.27/0901.html)

I.18-án, hétfőn,
I. 19-én, kedden,
I. 20-án, szerdán,
I. 21-én, csütörtökön,
I. 22-én, pénteken,
I. 23-án, szombaton,
I. 24-én,
Évközi 3. vasárnap
Szalázi Ferenc

Árpádházi Szt. Margit, Piroska
Márta vt., Sára
Fábián és Sebestyén vt., Bold. Özséb p.
Ágnes vt. szűz
Vince szerpap vt.
Emerencia, Emese

08:30 – szentmise a hívekért
10:00 – a családok, gyerekek, ifjúság miséje
11.00 – szentmise a Domonkos templomban
17:30 – esti szentmise

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT
„Atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet
testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci
hercegnő volt. Béla király, leánya
részére új kolostort építtetett a Duna
egyik szigetén (Nyulak szigete, ma
Margitsziget), Buda közelében. Itt tett
fogadalmat Margit 1254-ben. Különböző
kijelentései értésünkre adják, hogy a
tizenkét éves leány tudta, mit tesz,
amikor letette fogadalmát Humbert
rendfőnök előtt.
Isten kétszer is
nagyszerű
lehetőséget adott neki arra, hogy az
egész világ előtt
bebizonyítsa:
ő teljesen
szabadon és
szívének teljes
odaadásával
szentelte magát
az Úrnak.

A SZENTMISÉRŐL
„A szentmiseáldozat lényeges részét maga
az Úr Jézus alapította az utolsó vacsorán.
Ez alkalommal a zsidó Pascha ünnepét ülte
meg az Úr tanítványaival együtt, és ehhez
kapcsolta az Oltáriszentség megalapítását.
A Pascha ünnepe hálaünnep volt a
zsidóknál
annak
emlékére,
hogy
kiszabadultak az egyiptomi fogságból és az
öldöklő angyal pusztításából. Ezt a
szertartást végezte el az Úr Jézus, de
valamit hozzátett: a kenyér átadása előtt
azt átváltoztatta szent testévé és a bort
átváltoztatta szent vérévé, és meghagyta,
hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére.”
(forrás:http://www.freeweb.hu/katolikushonlap/060401/mise.htm )

Életének
alapszabálya
egészen
egyszerűen hangzik, de a három
egyszerű tétel az evangélium egész
tökéletességét magában foglalja:
Istent szeretni, magamat megvetni,
senkit meg nem utálni, senkit meg
nem ítélni.”

(http://www.katolikus.hu/szentek/szent18.html)
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