
„Bízzatok Máriában és az 
Oltáriszentségben rejlő Jézusban, és 
meglátjátok mi a csoda.”  Don Bosco 
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I. 21-én, hétfőn,  Ágnes vt. sz., Agnéta 

I. 22-én, kedden,  Don Bosco kilenced kezdete 

Vince vt., Batthyány-St. László 

I. 23-án, szerdán,  Domonkos templ.: PAPI HIVATÁSOKÉRT ÉS AZ 

IFJÚSÁGÉRT cs.m. 

Emerencia vt., Emese 

I. 24-én, csütörtökön,   Szalézi Ferenc p. egyht 

I. 25-én, pénteken,  Pál fordulása, Saul 

I. 26-án, szombaton, TÁBOROSI KÁLMÁNÉRT én.m. 

Timóteus és Titusz pkk 

I. 27-én,   

Évközi 3. vasárnap 
Merici Angéla sz., Angelika 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT cs.m. 
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Harmadnapon menyegző volt a 

galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, 

és Jézus is hivatalos volt a 

menyegzőre tanítványaival együtt. 

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja 

így szólt hozzá: ,,Nincs boruk!' Jézus 

azt felelte neki: ,,Mi közünk ehhez, 

asszony? Még nem jött el az én órám!' 

Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: 

,,Tegyétek meg, amit mond!' A zsidók 

tisztulására volt ott hat kőedény, 

egyenként két vagy három mérős. 

Jézus azt mondta nekik: ,,Töltsétek 

meg az edényeket vízzel!' Színig 

töltötték őket. Ekkor így szólt 

hozzájuk: ,,Most merítsetek, és 

vigyetek belőle a násznagynak!' Azok 

vittek neki. Amint a násznagy 

megízlelte a borrá vált vizet, mivel 

nem tudta, hogy honnan való -- de a 

szolgák, akik a vizet merítették, tudták 

--, odahívta a vőlegényt, és azt mondta 

neki: ,,Minden ember a jó bort adja 

először, és miután megittasodtak, 

akkor a kevésbé jót. Te mindeddig 

tartogattad a jó bort!' Jézus ezzel 

kezdte meg csodajeleit a galileai 

Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, 

és tanítványai hittek benne. Azután 

lement Kafarnaumba, ő és anyja, a 

testvérei és tanítványai, és ott 

maradtak néhány napig. (Jn 2,1-12) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Ágnes, Agneta, Vince, László, Emerencia, Emese, Ferenc, Pál, Saul, Timóteus,  

Titusz, Angéla, Angelika.                          Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 62,1-5; Zoltár: Zs 95; Szentlecke: 1Kor 12,4-117; Evangélium: Jn 2, 1-12 
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„a csoda láttán „tanítványai hittek 
benne”(Jn 2,11). A gyógyító csodák 

esetén mindig megfigyelhetjük, hogy a 

Jézusban való hit, az ő isteni 
hatalmában való hit feltétele a 
csodának. A gyógyulni vágyó betegek 
vagy kísérőik minden esetben kifejezik 
Jézusba vetett hitüket. A csodáknak 
ugyanakkor van egy másik hatása is, 

tudniillik az, hogy akik azokat látják, 
hitre ébrednek, megszületik bennük a 
hit. Ébresszen bennem hitet Jézus 
isteni dicsőségének megtapasz-talása 
és csodáinak látása! 

Urunk, Jézus Krisztus! Te a kánai 
házaspár ünnepén kinyilvánítottad 

isteni erődet az emberek előtt. Csodát 
tettél, csodával segítettél a nehéz 
helyzetben lévőkön. Közelségedet, 
csendes jelenlétedet csodák igazolják, 
de azok nélkül is érezhetjük azt, ha hit 
él a szívünkben. Édesanyád, Szűz Mária 

közbenjárásával fordulunk hozzád: 
mutasd meg nekünk isteni 

dicsőségedet, hogy kövessünk téged, 
tanítványaid legyünk és higgyünk 
benned! Nem kérünk látványos csodát, 
mert elég  
nekünk, ha  

tudjuk,  
hogy köz- 
tünk vagy  
és segítsé- 
gedre bár- 

mikor szá- 
míthatunk.” 
 

 

Horváth István Sándor 
 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-
januar-20-evkozi-2-vasarnap 

 

Szent Pál megtérése 
„Saul római polgárjoggal rendelkező 
zsidó családból származott, ezért két 
neve volt: a zsidó Saul és a római Pál. 
Kora ifjúságától Gamaliel rabbi 
tanítványa volt, vad gyűlölettel fogott a 
keresztények üldözé-sébe. Elfogatási 
paranccsal indult Damaszkuszba a 
keresztények ellen, ám a város 
közelében Jézus jelent meg neki. Pál 
ekkor megtért, ezentúl a kereszténység 
lánglelkű hithirdetője lett.” (forrás: 

http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK
/00000220.HTM) 
 

ELMÉLKEDÉS: 
Megtérés! Gondoltam-e a 
megtérésemre? Az életemben volt-e 
„Pál forduló”? Megtérésem egy nap 
történt, vagy állandóan a megtérés 
folyamatában vagyok? Megtértem, de 
visszaestem! Akkor valójában volt-e 
igazi megtérés? 

Gabona Ferenc 

 

 

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

 

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

  

 

 

http://www.siofok-plebania.eoldal.hu/ 
cikkek/szentpalverseny3fordulo.html 
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