HIRDETÉSEINK
- Antióchiai ifjúsági csoportunk kezdeményezésére és aktív
közreműködésével ma az esti 6 órás szentmise gitárral kísért
szentmise lesz.
- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az
iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a
híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- A Párkapocs Egyesület szeretettel hívja a házaspárokat a
február 7-ével nyíló „Szerelmi hétpróba” eseménysorozatába.
Együttjárók, jegyesek és házasok jelentkezését várják. Részletek
a szórólapokon és a kihelyezett plakátokon olvashatók.
- Február 10-én lesz Egyházközségünk Farsangja, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A kihelyezett plakátokon és
szórólapokon elégséges tájékoztatást olvashatunk.
- A régi szószéken elhelyezett barna faszobor a tavasszal
esedékes Passió-játékra figyelem-felkeltő, amely a Passió eseménysor lezárásáig lesz látható.
Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyitvatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig,
kedd-csütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.
- Hétfőn Szent Ágotára, míg szombaton Szent Skolasztikára
emlékezünk.
- Ma, a szentmisék után Balázs-áldásban részesítjük a kedves híveket.
Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001
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OLVASMÁNY
Jób 7, 1-4. 6-7
Jób története megkapó példa arra, hogy az ember megpróbáltatások közepette
veti fel az élet értelmének a kérdését. Az ószövetségi ember még úgy érzi,
hogy itt csak szolgál, dolgozik, de még nem tudja, hogy mit kap érte, hogy
lesz-e végső igazságszolgáltatás. A hit azonban legalább ahhoz
hozzásegítette őket, hogy Isten előtt feltárják kérdéseiket és imádkozzanak.
Ott a szenvedésre még legföljebb az a válasz, hogy türelemre tanít. Az élet
megoldását csak Krisztus feltámadása tárta elénk.
A szenvedő Jób így panaszkodott:
Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos
módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik,
olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok
jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem.
Már lefekvéskor azt kérdezem: ,,Mikor virrad?” És mihelyt felkelek:
,,Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig.
Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem
marad reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem
soha többé nem lát boldogságot.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
146, 1-2. 3-4. 5-6
Válasz: Istenünknek zengjen dicséret, * ő a megtört szívek orvosa.
SZENTLECKE
1 Kor 9, 16-19. 22-23
Az ember elvárja, hogy munkáját értékeljék. Az apostol itt arra tér ki, hogy
Isten nagylelkűségére is kell számítanunk. Ne csak azt tegyük meg, ami a
kötelességünk, hanem azt is, amit a szeretet sugall. Saját példáját is felhozza
buzdításul: az apostoli munkára határozott parancsot kapott. Magától azt
adja hozzá, hogy ingyen hirdeti az evangéliumot és nem vár földi kárpótlást.
Sőt alkalmazkodik az emberek adottságaihoz, helyzetéhez, képességeihez,
hogy lehetőleg mindenki számára érthetővé tegye a hitet.

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem
dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem
ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot! Ha önszántamból
teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott
hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az
evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek
az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független
voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet
megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a
gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem
is részem legyen benne.
EVANGÉLIUM
Mk 1, 29-39
Jézus tanítói tevékenységében összekapcsolódik az igehirdetés, a szeretet
gyakorlása és az imádság. Csodái azt hirdetik, amit szava is kifejez, hogy
Isten irgalommal fordult az ember felé. A messiási időnek ez az igazi
jellemzője. Amellett kimutatja győzelmét a gonoszság hatalma felett is. Csak
azt nem engedi, hogy az emberek kisajátítsák őt maguknak, mint földi
jótevőt. Ő az egész világnak hozta meg az Isten országáról szóló tanítást.
Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak
is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette.
Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és
beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől
megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus
pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek;
és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert
tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment a házból, elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők
utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Téged keres
mindenki!” De ő azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos
helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, - hiszen ezért
jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea
egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Dr. Dolhai Lajos: Az Eucharisztia, mint a
szentségi üdvrend központja (részlet)
A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a szentségi
üdvrend Krisztus húsvéti misztériuma – szenvedése, halála
és feltámadása – gyümölcseinek közlése a szentségek által. A
szentségi üdvrendnek a szentségi élet által válik részesévé az
ember.
A szentségi üdvrend elnevezés önmagában is utal
arra, hogy a szentségek nem egymástól független,
önálló kegyelmi eszközök (KEK 1076). A szentségek szerves egészet
alkotnak, melyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú
saját helye. Ebben a szerves egészben az Eucharisztia egyedülálló helyet
foglal el, mint a „szentségek szentsége” (KEK 1211). Aquinói Szt. Tamás
klasszikus megfogalmazása szerint az Eucharisztia a „leghatalmasabb és
legnemesebb szentség” és „az összes többi mind erre a szentségre, mint
célra rendeltetett”.
A többi szentség csak közvetíti Isten kegyelmét, az Oltáriszentség
pedig magát a kegyelmek szerzőjét és forrását tartalmazza. XIII. Leó pápa
„Mirae caritatis” körlevele szerint „aki megfontolja az Eucharisztiából
kiáradó jótéteményeket, meg fogja érteni, hogy bizony az a legfőbb és
legkiemelkedőbb, amely magába foglalja az összes többit: belőle árad
ugyanis az élet az emberekbe, amely valóságos élet” (DH 3359).
Az ősegyházban a három beavató szentséget egyszerre szolgáltatták ki
a felnőtt katekumeneknek, és a keresztény beavatás csúcspontja az
Eucharisztiában való részvétel volt. Tudatában voltak annak, hogy a
kegyelmi életben a keresztség csak kezdet, amely a Krisztusban való élet
teljességének megszerzésére irányul. Történeti okokból kifolyólag később a
három szentség kiszolgáltatása elvált egymástól, de a teológia ennek
ellenére is mindig rámutatott ezen szentségek közötti lényegi
összefüggésekre.
„A keresztségben új életre született híveket a bérmálás szentsége
megerősíti 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” – írta VI.
Pál pápa Divinae consortium naturae kezdetű apostoli konstitúciójában.
Az Eucharisztia tehát teljessé teszi a keresztény beavatást, középpontja
és célja lesz az egész szentségi életnek.
(Teljes cikk: www.iec2020.hu – Forrás – Eucharisztikus papi rekollekció anyagai – Dr.
Dolhai Lajos: Az Eucharisztia, mint a szentségi üdvrend központja)

