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Olvasmány: MTörv 18,15-20

Evangélium: Mk 1,21-28

2015. február 01.
Szentlecke: 1Kor 7,32-35

Évközi 4. vasárnap
Jövő vasárnapi (évközi 5. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Jób 7,1-4.6-7; szentlecke: 1Kor 9,16-19.22-23;evangélium: Mk
1,29-39
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat
Érdemes átelmélkedni, hogy mi az Egyházzal kapcsolatban a hit sajátos tárgya. Az Egyházat végülis látjuk. Amikor bemegyünk a
templomba, körülvesz bennünket, éppúgy, mint mondjuk egy vegyesbolt, amikor ott vagyunk. Mi az, amiben hiszünk, amikor az egyházról
beszélünk? A kulcs, hogy az Egyház a Szentlélekről szóló hitágazat része. Vagyis abban hiszünk, hogy az Egyházban működik a
Szentlélek, és így az Egyház képes arra, hogy eljuttasson bennünket az üdvösségre.
Beszélgetéshez kérdések:
- Az egyház számos újraformálódáson, reformon ment keresztül az elmúlt évszázadokban. Amiben hiszünk, az milyen kapcsolatban van
azzal, amit látunk?
- Mi az, amit a mai egyházban öröknek, változhatatlannak hiszek?
- Mi az, amivel kapcsolatban szeretném, ha újra-formálódna, megreformálódna?
dás, de amíg volt káplánom, addig kifejezett gyermekmiséket a
A gyerekek helye a templomban
Pákozdi István atya, a Praeconia c. liturgikus folyóirat főszerkesztője, a fönti címmel tett föl körkérdést. Gondoltam, talán a
Harangszó olvasóit is érdekelheti, amit írtam.
„Szomorú Isten Háza az az Isten Háza, amiben nincsenek gyerekek” - mondta egyszer Dr. Schweitzer József főrabbi, és ezzel
eléggé meg is határozta a kérdésről vallott nézeteimet. A gyerekek
egy imádkozó közösségben Isten áldását jelenítik meg, az imádság
elfogadását, ezért jelenlétüknek liturgikus súlya van. Kell, hogy
legyenek a templomban gyerekek, és mindent meg kell tenni azért,
hogy az imádkozó közösség gyermekbarát közösség is legyen. Elsőként a szülőknek kell megérezniük, hogy gyermekeiket a templomi közösség szívesen látja. A papnak is, de a tekintélyesebb híveknek is buzdítani kell a szülőket arra, hogy hozzák a gyermekeiket, és ha netán fegyelmezési gondjaik vannak, akkor elsősorban
az ügyesebb szülők rendszeres megdicsérése lehet az eszköz, amivel gyermekeik erősebb fegyelmezésére megpróbáljuk rávenni
őket. Véleményem szerint negatív megjegyzést tenni egy gyermek
viselkedésére csak akkor szabad, ha annyira hangos, hogy azzal
fizikailag akadályozza Isten Igéjének a meghallását, és netán erre a
szülők nem reagálnak maguktól. Ha csak futkos, vagy rendetlenül
játszik, akkor a felnőtt, ill. a pap feladata, hogy saját figyelmét ne
engedje elterelni. Ettől még meg lehet tenni, hogy azokat a szülőket dicsérjük meg, akik ügyesebbek a gyermekeik terelésében. Az
elkülönített gyermekfoglalkozás véleményem szerint rossz megol-

templomunk egy elválasztott oldalkápolnájában tartottunk úgy,
hogy egyidőben én magam a felnőttek miséjét celebráltam. Ezzel
együtt vannak kételyeim, hogy Isten áldásait, vagyis a gyerekeket
ilyen módon elkülöníteni tényleg jó ötlet volt-e. Most - káplán
híján - ez a gyakorlat természetes okokból megszűnt, egy képzett
óvónő szervezi csoportba a kicsiket, akik az első sorban ülhetnek,
és áldozáskor énekelhetnek is. A papi „kiskeresztekért” a szentáldozás után állnak sorban, miután a cibóriumot már visszatettem az
oltárra. Nagyobbaknak a ministrálás ad lehetőséget a felnőttekénél
nagyobb mozgásigény megélésére, ill. a kórusba és az olvasmányok fölolvasásába igyekszünk őket bevonni. Sokan szeretik a
gyerekeknek készülő „Élő kenyér” liturgikus újságot is.
Harmai Gábor plébános

Ismeret-rovat: URUNK BEMUTATÁSÁ-nak (február 2.) 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 BOLDOGASZSZONY néven ünnepli ezt a napot. Nevezik „bémutatás ünnepének” is, mivel ezen a napon „mutattatott bé a templomban a Krisztus Jézus a Mózes törvénye szerint”. Szintén mondják” „Simeon
és Anna ünnepének (Lukács 2, 21 skk), mivel róluk vagyon emlékezés, akik Krisztust áldották a templomban, s jövendőltenek, mi-
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kor a jeruzsálemi templomba vitetett.” Mások azt állítják, hogy a

Evangelizációs imaszándék: Hogy az elváltak befogadásra és

„gyertyaszentelés” értelme ez volna: „Az eklézsia szent és jó végre

támogatásra találjanak a keresztény közösségben.

akarta fordítani a pogányoknak rossz szokásait, akik meggyújtott

Bíborosi imaszándék: Hogy plébániáink a hit és a szeretet élő kö-

gyertyákkal kerülték ilyenkor a város utcáit és a maguk határai-

zösségei legyenek.

kat.” Így az egyház „a meggyújtott viaszgyertyákkal inteni akarta a

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

keresztyéneket”, hogy „az ő hitek jó cselekedetek által világosod-

HIRDETÉSEK

jék, hogy követnék az öt eszes szüzet (Máté 25, 1–13), akik meggyújtották lámpásaikat… A gyertya Krisztus, kinek testét a viasz,

+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik

lelkét a cérna, s istenségét a világosság ábrázolja.” Azért szentel-

ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot

jük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az

egyeztetni.

isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez

+ Hétfőn, (február 2.) Urunk Bemutatása – Gyertyaszentelő Bol-

alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfió-

dogasszony ünnepe lesz. Ünnepnapon illő és ildomos az ün-

kát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemuta-

nep szentmisével való részvétel. Templomainkban hétköznapi

tása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az

miserendet tartunk ezen a napon.

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 körbe-

+ A Belvárosi Képviselő-testület következő ülése hétfőn,
(febtuár 2.) a szokott időben lesz a plébánián.
+ Csütörtökön Szent Ágota; pénteken MIKI SZENT PÁL ÉS
VÉRTANÚTÁRSAI emléknapja lesz.

járták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás

+ Taize-i imaóra lesz 2015. február 7-én, szombaton,18 órától a

körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével

Kórház Kápolnában! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik.

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz

kódex tanúsága szerint a magyar középkorban ezen a napon elő-

kapcsolódva – amikor Jézus tanított a kafarnaumi zsinagógá-

ször a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották

ban.

meg azután a gyertyákat.
Az ünnep már a magyarországi miseliturgia legősibb forrásában, a
XI. századbeli Hahóti-kódexben is előfordul.
------Közismert hiedelem szerint, ha a medve gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, elnyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra számít-

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

hatunk. Claude Gaignebet feltevése szerint ez a babona a naptárrendszer félreértéséből született. A francia tudós úgy véli, hogy a
medvének nem nappal, hanem éjjel kellene megnéznie az árnyékát,
kiderítendő, telihold van-e vagy sem (már a félhold is vet némi árnyékot, teliholdnál olvasni is lehet). Az időjóslásnak, legalábbis
naptári vonatkozásban, csak így van értelme. Ha ugyanis gyertyaszentelőkor telihold van, messze esik — no, nem a tavasz, de a
böjt végét jelző tavaszünnep: a húsvét. Ha újhold lévén, az orráig
sem lát a mackó, hamarost itt van, március 22-én, a csillagászati
tavasz beköszöntekor. (Összeáll.: Szerk.)
Imaszándékok február hónapra:
Egyetemes szándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a
fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.

A héten temettük Herczegh Ferencnét és Kraszlán Gábort
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz
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