
„Jézus példaképünk, életünk akart lenni, különösen a fiatalok 

nevelésében.”  Don Bosco 
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I. 14-én, hétfőn,  Bódog, Félix áldp. 

I. 15-én, kedden,  Remete Pál, Lóránt, Mór 

I. 16-án, szerdán,  Marcell pápa, Priszcilla 

I. 17-én, csütörtökön,   Remete Antal apát, Antónia 

I. 18-án, pénteken,  Árpád-házi Margit, Piroska vt 

I. 19-én, szombaton, Márta vt., Sára, Megyer 

I. 20-án,   

Évközi 2. vasárnap 
Fábián, Sebestyén vtk, 

Özséb 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise  
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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) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Bódog, Félix, Pál, Lóránt, Mór, Marcell, Priszcilla, Antal, Antónia, Margit, Piroska, 

Márta, Sára, Megyer, Fábián, Sebestyén, Özséb.          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 40,1-5.9-11; Zoltár: Zs 103,1-30; Szentlecke: Tit 2,11-14; 3,4-7; Evangélium: Lk 3,15-16.21-22 

1- 
 

„Évről-évre a karácsonyi idő 
lezárásaként megünnepeljük Urunk 
megkeresztelkedésének vasárnapját. 
Mindig év elején van ez a nap, mintegy 
aláhúzva, hogy ezt az évet is a 
kereszténység jegyében akarjuk végig 
élni. Ez az ünnep irányt és betájolást ad 
az évnek. Ez volt Jézus nyilvános 
tevékenységének a kezdete. Az 
újesztendő tevékenységei is szép 
sorjában újra kezdődnek. Keresztelő 
szent János és Jézus találkozása 
biztatásként áll előttünk: 
János végezte azt, amiről tudta, hogy az 
ő feladata, Istentől kapott küldetése. 
Alázatosan beismerte, hogy nem ő a 
Messiás és hogy arra sem méltó, hogy a 
saruszíját megoldja. Ő csak vízzel 
keresztelt, utána jön, aki Szentlélekkel 
fog keresztelni. Annak ellenére, hogy az 
Úr Jézusnak nem volt szűksége arra, 
hogy felvegye a János által 
kiszolgáltatott bűnbánat keresztséget, 
irántunk való szolidaritásból mégis 
megtette. Annyira egy lett közülünk, 
hogy vállalta az emberi sorsot, annak 
minden velejárójával együtt.” (részlet) 
 

Forrás:  
http://frh.theol.u-
szeged.hu/mihaly/ukeresztelkedesa.htm 

 

Elmúltak az ünnepek, elmúlt a téli 
szünet, újból megtelnek az 
iskolapadok. Vannak akik a szünetben 
sem feledkeztek meg Jézusról. 
Vasárnaponként a templomba jöttek. 
Viszont vannak akik elmarasztalták 
ezeket a találkozásokat Jézussal. 
Jézus mindenkit hív, személyesen szól 
hozzád, hozzám. A kérdés csak az, 
hogy akarom-e meghallani Őt? 
Jézussal való találkozásunk megerősít 
bennünket a hitben, a szeretetben. 
Ezért ne halogassuk a találkozást Vele. 
Használjunk ki minden alkalmat arra, 
hogy az Ő tanítása szerint éljünk, akár 
otthon, akár az iskolában, akár a 
munkahelyen, de akár csak az utcán is. 
Cselekedetinkkel is bizonyíthatjuk, 
hogy hozzá hasonlóak akarunk lenni. 
Különösen a szentségek felvételére 
készülőknek a figyelmébe ajánlom; 
legalább hetente egyszer, vasárnap, 
gyere el a szentmisére és találkozz 
Jézussal. 

Gabona Ferenc 

 

 

Varga Zoltán SDB atyának január 
16-án van a születésnapja, 

Kalapis Stojan SDB atya pedig 
január 20-án ünnepli névnapját. 

 

Isten éltesse és áldja őket 
és munkájukat! 

 

Boldog szülinapot kívánunk 
Zoltán atyának, és boldog 
névnapot Stojan atyának! 

 

 Tanfolyam azok  
számára akik  
még nem  
voltak  
elsőáldozók,  
bérmálkozók,  
vagy még nincsenek 
megkeresztelve. 

 

A tanfolyam 2013. február 
9-én kezdődik 19 órától. 
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