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BEVEZETŐ ÉNEK. Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő
a mi Urunk, Istenünk. (Zsolt 94, 6-7)
OLVASMÁNY Jób könyvéből (Jób 7, 1-4. 6-7)
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. 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 lefek-

véskor azt kérdezze: „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 Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.
Előén.: Dicsérjétek az Urat, mert jó dolog őt áldani, * Istenünknek kedves a dicséret.
Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, * Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.
E: Aki a megtört szívűeket meggyógyítja, * és sebeiket bekötözi.
A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit.
E: Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma, * bölcsességének nincs határa.
A szelídeket magához emeli, * de porig alázza a bűnösöket.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 9, 1619. 22—23)
Az apostol arra tér ki, hogy Isten nagylelkűségére is kell számítanunk. Ne csak azt tegyük
meg, ami a kötelességünk, hanem azt is, amit a szeretet sugall. 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 te-

szem, 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
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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.

ALLELUJA Krisztus gyengeségünket magára vette, * és betegségeinket ő hordozta.
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 29-39)
Az evangélista képet ad Jézus tanítói tevékenységéről. Ott össze van kapcsolva az igehirdetés, a szeretetgyakorlása és az imádság. Csodái azt hirdetik, amit szava is kifejez, hogy
Isten irgalommal fordult az ember felé. Amellett kimutatja győzelmét a gonoszság hatalma
felett is. 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 en-

gedte 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.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Betegek kenete szentségének kiszolgáltatása – február 8-án, vasárnap a délelőtti
szentmiséken. Kérjük, hogy jelezzék szándékukat.
„1004. kán. - 1. §. A betegek kenetét annak a hívőnek lehet kiszolgáltatni, aki értelme
használatának elérése után, betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül. –2. §. Ezt a
szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik,
vagy ha ugyanannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik.” /Codex iuris
canonici/
 Agapé a 8 órai szentmise után – szeretettel várjuk a Testvéreket!
 Balázsáldás – a vasárnapi szentmisék után Balázs–áldást adunk.
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Hitvalló költők – P. Sajgó Szabolcs SJ. költő kezdi meg a hitvalló költők sorozatát –
Költők a mai magyar társadalomban. Első alkalom február 11-én, az esti szentmise után.
 Házasság hete – február 9-14 között. Ezeken a napokon a házasságokért végzett imaóra
lesz a Szent Ignác kápolnában.
 Házassági jubileumok megáldása – a „Házasság hete” zárónapján, február 15-én, a vasárnap délelőtti 10 órás szentmisén áldjuk meg a jubiláns házaspárokat, akik jelentkezését
várjuk a sekrestyében. Nem csupán a kerek – 5-10-15, ….75 – évfordulósokat, hanem
mindazokat, akik áldást kérnek megújuló házasságukra.
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 Közéleti Kávéház Programja - 2015. február 25. kedd 16 óra Idősek Klubja, Dáni u. 24. Szépkorú a családban – címmel. Tájékoztatást adnak az Idősek Klubja, Idősek Otthona,
Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés-szolgáltatásokról. Szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT – 2015
Kellő számú jelentkező esetén a Csíksomlyói búcsúra buszos zarándokutat szervez néhány önkéntesünk. Az utazás 4. napos – 2015. május 22-25. A részvételi díj kb. 30.000
Ft/fő. A részvételi díj magába foglalja az utazás és a szállás költségét. A szállás
Farkaslakán vagy Szentegyházán lesz. A jelentkezés határideje 2015. február 20., melyre a
sekrestyében vagy az irodában kerülhet sor / név,lakcím és telefonszám szükséges/.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 órától a rendházi alagsorban.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
„Az egész test a lélek eszköze és kifejezője. A lélek nem csupán ott lakik a testben, miként
az ember a házában, hanem benne van és tevékenykedik minden tagban és minden idegrostban. Ez a lélek szól a testnek minden vonalából, formájából és mozdulatából. Elsősorban azonban az arc és a kéz a lélek eszköze és tükre.
Hogy ez így van az arcnál, mindenki előtt nyilvánvaló. De figyelj csak meg egyszer egy
embert -- akárcsak magadat is -, hogy a kéztartásban miként nyilvánul meg valamely kedélymozgalom, pl. az öröm, a meglepetés, a várakozás! A kéz hirtelen fölemelése vagy
enyhe megrándulása nem mond-e sokszor többet, mint maga a szó? Közben-közben nem
úgy érezzük-e, hogy a kimondott szó jóval durvább, mint a kéznek finom, sokatmondó beszéde?
Az arc után a kéz a legszellemibb része a testnek. Mint a munka eszköze, mint támadóés védőeszköz természetesen kemény és erős, de ugyanakkor igen finoman kiképzett, gazdagon tagolt is, és mozgékony, érzékeny idegek járják át. Ezért kiválóan alkalmas arra,
hogy kifejezhessük vele saját lelkünket. De arra is jó, hogy segítségével másnak a lelkét
fogjuk föl. Hiszen nem másnak a lelkét fogja-e föl az, aki megragadja a feléje nyújtott kezet? Nem annak a lelke szól-e ebből a kézből minden bizalmával, örömével, igenlésével,
fájdalmával?
Ezért egészen természetes, hogy a kéz ott is beszél, ahol a léleknek oly sok a mondanivalója és fölfognivalója: az Isten előtt. Ahol önmagát akarja adni, s ahol Istent akarja fogadni: az imádságban.
Ha valaki összeszedi magát s lelkében egyedül van Istennel, akkor a két kéz szorosan
egymásba kulcsolódik, az egymásközé illesztett ujjak összeszorulnak, mintha a belső
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áramlásnak, amely szeretne kicsapni, most az egyik kézből a másikba kellene átömlenie,
visszaáradnia a belsőbe, hogy minden ott bent maradjon Istennél. Önmagunk összeszedése
ez, mellyel védjük az elrejtett Istent. És ez azt mondja: ,,Isten az enyém, én meg az övé, és
mi ketten ott bent magunkban vagyunk.''
Hasonlóképpen tesz a kéz akkor is, amikor valami belső feszültség, valami nagy ínség,
fájdalom fenyeget kitöréssel. Ismét szorosra kulcsolódnak a kezek, és a kéztördelésben a
lélek küszködik önmagával, mígcsak önmagát legyőzve el nem csöndesedik.
Ha azonban valaki alázatos, tisztelettudó lélekkel áll Isten előtt, akkor két kezét kiegyenesítve egymáshoz illeszti. Ez a tartás szilárd fegyelmezettséget, öntudatos tiszteletadást jelent. Alázatosan és jól rendezetten szól ebből a mi szavunk Istenhez, és e helyzetben figyelmes készséggel hallgatjuk Isten szavát. De ez a kéztartás kifejezhet megadást és odaadást is, ha kezeinket, melyekkel védekezünk, most mintegy összekötözve az Ő kezébe helyezzük.
Előfordulhat az is, hogy a lélek nagy örömében vagy hálájában egészen megnyílik Isten
előtt, hogy orgonaként minden regiszterét megnyitja s kiárad belső gazdagsága. Vagy a
vágy feszíti a lelket s azért kiált. Ilyenkor kitárjuk karjainkat és szétterjesztjük kezünket,
hogy szabadjára engedjük a lélek áramát, vagy, hogy a lélek teljes egészében fölfoghassa
azt, amire vágyik.
És végre megtörténhetik, hogy valaki egészen átfogja önmagát mindazzal, ami ő és amije van, hogy teljesen átadja magát Istennek, tudva, hogy ez áldozatot jelent. És ekkor keresztbe teszi a mellén karjait és kezeit.
Szép és nagyszerű a kezek beszéde. Az Egyház azt mondja róla: Isten azért adta nekünk,
hogy ,,lelkünket hordjuk benne.''
Azért nagyon becsüld meg ezt a szent beszédet. Isten hallgat reá. Hiszen a lélek legmélyéből szól. De szólhat a szív lustaságáról, szórakozottságáról és egyéb rosszról is. Tartsd
hát jól a kezed, de légy rajta, hogy bensőd valóban megfeleljen ennek a külsőnek!
Igen finom dolgokról beszéltünk eddig. Tulajdonképpen nem is szól az ember szívesen
ilyesmiről. Valami belső szózat tiltakozik ellene. Legyünk hát annál gondosabbak a gyakorlatban. Ne csináljunk a kéztartásból üres, mesterkélt játékot, hanem legyen az olyan
nyelv, amellyel a test tiszta igazságban elmondja Istennek azt, ami a lelket eltölti.”
/Romano GUARDINI, Örökmécs, SzI, Bp. 1983. pp. 19-20. A kéz /
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 9. hétfő: 700 + János l.ü.; 1830 Gyovai és Varga család elhunyt szeretteiért ●
Február 10. kedd: 700 + Családtagok l.ü.; 1830 + Johanna l.ü. ● Február 11. szerda: 700 +
Králik Ferenc l.ü.; 1830 Egy édesapa megtéréséért ● Február 12. csütörtök: 700 +
Szaniszla és Lajos l.ü.; 1830 SJ szándék ● Február 13. péntek: 700 Élő Gabriella; 1830 +
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