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Olvasmány: Neh 8, 2-4a.5b.8-10 Evangélium: Lk 1, 1-4; 4, 14-21 Szentlecke: 1 Kor 12, 12-30 

 
ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 

 
Jövő vasárnap: évközi 4. vasárnap; olvasmány: Jer 1, 4-5.17-19; szentlecke: 1 Kor 12,31 – 13,13 

EVANGÉLIUM (Lk 4, 21-30): Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” 
Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették. 
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – 
mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta 
sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra 
bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő 
özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.” Ezt 
hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk 
épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 
 
Elmélkedéshez: 
• Ki az, akinek a szavára adok, akire hallgatok? 
• Hogyan fogadom azoknak az embereknek a tanácsát, útmutatását, véleményét, akik a hit útján előrébb járnak, mint én? 
• Elfogadom-e, megszívlelem-e, magamévá teszem-e Jézus tanácsait? 
 
 

Ismeret-rovat (1.): A megszentelt élet világnapja (február 2.) 
II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta ezen a napon 
adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a 
szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-
hívők közösségének ad. 
„AZ ÉLETSZENTSÉGRE SZÓLÓ EGYETEMES MEGHÍVÁS  
AZ EGYHÁZBAN (részletek): 
[Az egyház szent volta] A hit tárgya, hogy az egyház, melynek 
misztériumát a szent zsinat előterjeszti, fogyatkozhatatlanul szent. 
Krisztus ugyanis, az Isten Fia, akit az Atyával és a Szentlélekkel 
„egyedül szentnek” ünneplünk, az egyházat menyasszonyaként 
szerette, önmagát adva érte, hogy megszentelje (vö. Ef 5, 25-26), 
saját testeként kapcsolta magához, és elárasztotta Szent Lelkének 
ajándékával Isten dicsőségére. Ezért az egyházban mindenki, akár 
a hierarchiához tartozik, akár ennek lelkipásztori gondozása alatt 
áll, a szentségre hivatott az apostol szava szerint: „Isten akarata 
az, hogy szentek legyetek” (1 Tessz 4, 3; vö. Ef 1, 4). Az egyház e 
szent volta a kegyelemnek azokban a gyümölcseiben mutatkozik 
meg és kell is megmutatkoznia szüntelen, melyeket a Szentlélek a 
hívőkben hoz létre. E szentség sokféleképpen mutatkozik meg 
azokban, akik mások szolgálata közben saját állapotukban a 
szeretet tökéletességére törekszenek; s egész sajátosan jelentkezik 
az evangéliumi tanácsok megvalósításában. E tanácsok 
megvalósítása, melyre a Szentlélek indítására sok keresztény 
vállalkozik – akár egyéni úton, akár az egyházban jogilag 
szentesített életforma vagy életállapot szerint –, ugyanennek a 
szentségnek ragyogó tanúsága és példája, és annak is kell lennie a 
világban. 
[Az életszentségre szóló egyetemes meghívás] Az Úr Jézus, 
minden tökéletesség isteni mestere és példája, az életszentséget, 
melynek ő maga a szerzője és beteljesítője, válogatás nélkül 
minden tanítványának meghirdette: „Legyetek tökéletesek, miként 
mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5, 48) Mindegyikükre elküldte a 
Szentlelket, aki belülről készteti őket, hogy szeressék Istent teljes 
szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és minden erejükből 
(vö. Mk 12, 30), s hogy egymást úgy szeressék, ahogyan Krisztus 
szerette őket (vö. Jn 13, 34; 15, 12). Krisztus követői, akiket Isten 
nem a cselekedeteik alapján, hanem az ő kegyelme és terve szerint 
hívott meg és tett megigazulttá Jézus Krisztusban, a hit 
keresztségében valóban Isten gyermekei és az isteni természet 
részesei lettek, és így valóban szentté váltak. Ezért a 

megszentelést, amelyet megkaptak Isten ajándékaként, életükkel 
kell megőrizniük és tökéletesíteniük. Az apostol inti őket, hogy 
úgy éljenek, „ahogy a szentekhez illik” (Ef 5, 3), öltsék magukra 
„mint Istennek szent és kedves választottai a szívből fakadó 
irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a 
türelmet” (Kol 3, 12), és legyenek meg bennük a Lélek 
gyümölcsei a megszentelődésre (vö. Gal 5, 22; Róm 6, 22); 
minthogy pedig sokban vétünk mindnyájan (vö. Jak 3, 2), 
állandóan rászorulunk Isten irgalmára, és naponta kell 
imádkoznunk: „Bocsásd vétkeinket” (Mt 6, 12). Ezek után 
mindenki számára nyilvánvaló, hogy minden rendű és állapotú 
Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a 
szeretet tökéletességére, s ez az életszentség a földi társadalomban 
is előmozdítja az emberibb életmódot. E tökéletesség elnyeréséért 
a hívők vessék latba a Krisztus ajándékozásának mértéke szerint 
kapott erőket, hogy az ő nyomában járva és hozzá hasonlóvá 
válva, mindenben teljesítve az Atya akaratát, szívvel-lélekkel 
Isten dicsőségére és felebarátaik szolgálatára szenteljék magukat. 
Isten népének szentsége így hozza meg bőséges gyümölcseit, 
amint ezt az egyház története oly sok szent élete által ragyogóan 
bizonyítja.” 
„A keresztény hitvestársaknak és szülőknek pedig a saját útjukat 
járva hűséges szeretettel kell egymást támogatniuk a 
kegyelemben életük végéig, s az Istentől szeretettel elfogadott 
gyermekeket a keresztény tanítással és az evangéliumi 
erényekkel kell betölteniük. Így adnak példát mindenkinek a 
fáradhatatlan és nagylelkű szeretetre, így építik a szeretetteljes 
testvériséget, s így lesznek tanúi és munkatársai az 
anyaszentegyház termékenységének, annak a szeretetnek 
jeleiként és részeseiként, mellyel Krisztus szerette 
menyasszonyát és adta önmagát érte. Hasonló jó példát adnak, 
noha más módon, az özvegyek és azok, akik nem lépnek 
házasságra; az egyházban ők is nagy mértékben gyarapíthatják 
az életszentséget és az apostoli buzgóságot. 
Azok pedig, akik gyakran kemény munkát végeznek, az emberi 
munkával ne csak önmagukat tökéletesítsék, ne csak 
polgártársaikat segítsék, s emeljék magasabb szintre az egész 
társadalmat és a teremtést, hanem tevékeny szeretettel kövessék 
Krisztust is – aki saját kezével dolgozott,(folytatás a 2. oldalon) 
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(folytatás az 1. oldalról) s az Atyával együtt most is 
valamennyiünk üdvösségén munkálkodik – azáltal, hogy 
örvendeznek a reményben, egymás terhét hordozzák, s 
mindennapi munkájukkal mint apostolok is egyre magasabb 
életszentségre jutnak. Különösképpen érezzék magukat egynek a 
világ üdvösségéért szenvedő Krisztussal azok, akiket szegénység, 
gyöngeség, betegség vagy bármilyen nyomorúság szorongat, vagy 
üldözést szenvednek az igazságért, akiket az Úr boldognak 
hirdetett az evangéliumban, s akiket „a minden kegyelem Istene, 
aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg minket, rövid 
szenvedés után maga tesz tökéletessé, erősít és szilárdít meg”  
(Forrás: LUMEN GENTIUM Dogmatikai konstitúció az egyházról (részletek) 1964. november 
21. ÖTÖDIK FEJEZET) 

„A megszentelt élet napjának célja 
A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban 
annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben 
dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy 
ajándékáért. 
A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak 
elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a 
megszentelt életet. 
Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a 
megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és 
ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt 
végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék 
életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, 
és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött 
helyettesíthetetlen küldetésük tudata.” 

(Részletek: II. János Pál pápa üzenete a megszentelt élet napjára 1997.) 
 

 

Ismeret-rovat (2.): URUNK BEMUTATÁSA 
(GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY, február 2): 
URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve 
általános volt. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és 
a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének 
nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és 
Anna prófétaasszony személyében. A római katolikus vallás 
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt 
a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező 
gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket 
is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két 
gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az 
elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt 
vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek 
szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött 
bemutatását és megváltását a templomban. Az ókori Rómában 
tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, 
amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. 
Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a napon. A 
szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás 
körmenet következik. 
A templomokban ezen a napon szentelik a gyertyát, melynek a 
keresztény ember életében, ünnepekhez kötődő szokásaiban 
kiemelt szerepe van. Európában a gyertyaszentelés szokása a XII. 
század folyamán terjedt el. A gyertyák megszentelése 
szentelmény, ami Krisztust jelképezi. Az újszülött mellett a 
keresztelésig gyertyát égettek, de szintén a betegek mellett is. 
Gyertyát szentel az Anyaszentegyház február 2-án, február 3-án 
(Szt. Balázs napján) és a Virágvasárnapot megelőző szombaton. 
Nagyobb ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor ez a szentelt 
gyertya égett. (Összeállította a Szerk.) 
 
 

Kedves testvéreknek szeretnénk jelezni azt, hogy tavasz 
közeledtével – szokásainkhoz híven – meghirdetjük a házasságra 
felkészítő jegyesoktatást. Évek óta azzal a felkéréssel veszek részt 
a felkészítésben, hogy – a papi felkészítést kiegészítően – a 
családosok oldaláról segítsem a programot. Miből áll a plébániai 
felkészítő? A jelentkező párokkal a plébános atya foglalkozik – 
szentségi részhez kapcsolódó témákban – a kurzus felében (3-4 
alkalom), a többi időben pedig (3-4 alkalom) a plébániai 
közösségből szervezett házaspárok, előadók tartják az alkalmakat. 

A témák átölelik a házasságnak azokat a területeit, amikről talán 
nem mindenki gondolkozik el a jegyesség időszakában. A tavalyi 
évben többek között a következő témákról beszéltek az előadóink: 
1.: önismeret (férfi és nő szerepek, önmagam ismerete, 
kommunikáció, családi viszonyok és emberi játszmák), 2.: 
gyermekvállalás, szexualitás (gyermekvállalás kérdései és a belső 
családi élethelyzetek, örömök és felelősség), 3.: szürke 
hétköznapok (házasság a hétköznapokban, konfliktusok és 
konfliktusok feloldási lehetőségei, formái). Az idei évben is 
elindul a felkészítés várhatóan február második felében. Kérjük, 
hogy aki érintett, vagy aki tud olyan párról, akik tervezik, vagy 
életállapotuknak megfelelő volna a házasságkötés, azoknak a 
figyelmét hívják fel a felkészítő indulására. Azok is jöhetnek, akik 
nem az idén kívánnak házasságot kötni, illetve azok is akik más 
templomban szeretnék az esküvőt. Az ő számukra a felkészítés 
elvégzéséről igazolást állítunk ki. Jelentkezni már lehet a 
plébánián. Tóth László 
 

 

A hét liturgikus ünnepei: 
Január 28. (kedd): Aquinói Szent Tamás 
Január 31. (csütörtök): Bosco Szent János 
Február 2. (szombat): Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő 
Boldogasszony) 
 

Hirdetések 
 

+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása, akik 
ezt kérnék azok időpontot a plébános atyával egyeztetni 
szíveskedjenek. 

+ Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a nyugdíjas klub 
következő összejövetele január 31-én, csütörtökön délután 3 
órakor Lesz. 

+ Erdő Péter bíboros atya az előző évekhez hasonlóan a magyar 
ifjúságért és a családokért imádkozik az év első szombatjain a 
főegyházmegye különböző templomaiban. Az Esztergomi 
Bazilika Szent István kápolnájában február 2-án, délután ½ 5-
kor kezdődik az imaalkalom, amelyen a főpásztor közösen 
imádkozza a hívekkel a rózsafüzért, majd 5 órakor ünnepi 
szentmisét mutat be. 

++  FFebruár 2-án, szombaton, este 6 órakor Taize-i imaóra lesz a 
Kórház Kápolnában. 

+ Február hónap folyamán szeretnénk elkezdeni az idei plébániai 
jegyeskurzust. Kérjük a kedves testvéreket, hogy bíztassák a 
környezetükben élő házasságra készülő párokat, együtt járókat, 
elkötelezettséget nehezen vállalókat, hogy jelentkezzenek a 
felkészítő alkalmakra! Jelentkezni a plébánián lehet. 

+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek 
rajzolják le Jézust, amikor tanított a zsinagógában. 

 

A héten kereszteltük: Horváth Anna Gizellát, 
   temettük: Fogarasi Albertné Katalint, Gyánó Gyöngyit. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
hétfő - péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti) 
 Zárdatemplom: hétfő - vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK: 
második szombat: 13.00-18.00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20.30-21.00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20.30-21.30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 
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