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BEVEZETŐÉNEK Az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. (Gal 4,4-5)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 42, 1-4; 6-7)
A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek
küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.
Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám,
akit támogatok, választottam, akiben
kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet,
és igazságot visz a nemzeteknek. Nem
kiált majd, nem emeli föl a hangját, és
szava se hallatszik az utcákon. A meg-

tört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen
tanítja az igazságot, nem lankad el, sem
kedvét el nem veszti, míg az igazságot
meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi
díszben!
E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből (Tit 2, 11-14; 3, 4-7)
Isten kegyelmét Jézus Krisztus tette láthatóvá közöttünk. A kegyelem jelenti Isten jóakaratát, szeretetét, irgalmát, azután jelenti belső megvilágosításunkat, megszentelésünket és azt
az erőt, amellyel ellenállunk a rossznak és megtesszük a jót. De bennünk is meg kell lenni
az elhatározásnak, hogy szakítunk a világi vágyakkal és buzgók vagyunk Isten akaratának
teljesítésében. Csak ezzel a lelkülettel lehet várni Krisztus dicsőséges eljövetelét.
Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme
megnyilvánult minden ember számára,
és arra tanít minket, hogy szakítsunk
az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón
és szentül ezen a világon. Várjuk remé-

nyünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus
Krisztusnak dicsőséges eljövetelét.
Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy
minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buz-

2

2/2016 – JANUÁR 10.

gólkodó, választott népévé tegyen.
Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászüle-

tés és megújulás fürdőjében. Bőséggel
árasztotta reánk a Szentlelket Jézus
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy
kegyelmével igaz életet éljünk, és az
örök élet reménye legyen osztályrészünk.

ALLELUJA Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd
Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. /Vö. Lk 3, 16 /
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 15-16. 21-22)
Az újszövetségi kinyilatkoztatás lényege az, hogy Isten Atyának mutatta magát a Fiú és a
Szentlélek e jövetele által. Ez a bejelentés megtörtént a Jordánnál, amikor Jézus magára
vette a bűnbánat keresztségét. A képben benne van az is, hogy Isten atyja akar lenni annak
a bűnös emberiségnek, amellyel Jézus azonosította magát. A Szentlélek kiáradása lesz a
biztosíték, hogy a bűnből ki lehet emelkedni.
Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek
magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk:
„Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam,
akinek saruszíját sem vagyok méltó
megoldani. Ő majd Szentlélekkel és

tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor
történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt
az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható
alakban, mint egy galamb. Szózat is
hallatszott az égből: „Te vagy az én
szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Urunk megkeresztelkedésének ünnep – lezárul a Karácsonyi idő helyet adva az Évközi időnek az egyházi éven. Az evangéliumok központjában az Isten országát meghirdető
Jézus Krisztus áll, aki követésére hívja az emberiséget a mi meghívásunk által is.
 Házszentelések a Testvérek kérése alapján - igényüket jelezhetik a sekrestyében és az
irodában, vagy személyesen egyeztetve a lelkipásztorokkal.
 Gyűjtés az Egyházmegye javára – kérjük a Testvérek nagylelkűségét.
 Városi rózsafüzér találkozó – január 11-én, hétfőn 17 órakor. A különböző plébániákról érkező hívek együtt imádkozzák a rózsafüzért. Ezen a napon az esti szentmise kivételesen este 6 órakor kezdődik.
 A Szíriában élő rászorulók segítése – A Szeged-Csanádi Egyházmegye fölvette a kapcsolatot a szíriai keresztények törzsterületén lévő egyik legfontosabb plébániája vezetőjével, aki kiterjedt segélyszolgálatot működtet, mely egyaránt segíti a keresztény és a más
vallású bajba jutottakat. A plébános, aki régi barátja a magyaroknak, vállalja, hogy minden
tőlünk érkező adományt a legrászorultabbaknak juttatja el Magyarország és az adományozók nevében. Az ő megsegítésükre rendez gyűjtést a Szeged-Csanádi Egyházmegye február 2-ig. Kérjük, hogy az adományát helyezze mindenki borítékba és névvel vagy név nélkül juttassa azt el február 2-ig saját templomába, vagy a plébániai hivatalba. Amennyiben
valaki banki átutalással vagy befizetéssel kíván csatlakozni a gyűjtéshez, ezt is megteheti
„szíriai keresztények” megjelöléssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye számlájára (számlaszám: 11735005-26031527-00000000). Köszönjük a Testvérek nagylelkűségét!
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 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Pénteki zsolozsma – a karácsonyi ünnepek múltával felélesztjük a közös zsolozsmázást
– pénteken reggel ¾ 7 órakor, ill. este a szentmisével egybekapcsolva.
PÁLYÁZATI HÍRDETÉSEK
1.) Személyes, vagy közösségi emlékek gyűjtése: A templom hittan termeinek falát szeretnénk dekorálni és ehhez szükség lenne, hogy a Testvérek a Jezsuita templommal kapcsoltban személyes emlékeikről régi fotókat, levelet, újságcikkeket szíveskedjenek leadni
a sekrestyében vagy az irodában február végéig. Természetesen a cikkek és fotók visszaadásra kerülnek a digitalizálásuk után.
2.) Fotó- és rajz pályázat. Téma a kereszt és a keresztút. A pályázat február végén kerül
lezárásra a díjátadó ünnepsége márciusban a nagyhét előtt kerül megrendezésre a hittanteremben. - Jártunkban – keltünkben, kirándulások, városnézések alkalmával látott keresztek
fotózása. A fotók leadása az irodában, sekrestyében 2016. február végéig, mérete: közepes
méretű kb.13x18cm képeket.
- Illetve a gyerekeknek meghirdetett rajzpályázat a kereszt vagy keresztút egy – egy stációjának lerajzolása (A4-es méretben), bármilyen technikával. Leadása az irodában vagy
sekrestyében február végéig.
3.) Beszerzések a közel jövőben: Projektor, vetítővászon, háztartási cikkek.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT – 2016. JANUÁR 17. ÉS 24.
2016. január 17. és 24. között kerül megrendezésre a Krisztus-hívők egységéért végzett
ökumenikus imahét, amelynek mottója az idén: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit
hirdessük!” (1Pt 2,9). Városunkban is hagyományosan megrendezésre kerülnek az ökumenikus imaórák, melyek kezdete általánosan este 6 óra. A menetrend a következő:
- 17. VASÁRNAP: Kálvin téri Református Templom – Lázár Zsolt ev. esperes
- 18. HÉTFŐ: Piarista Templom – Balogh Barnabás baptista lelkipásztor
- 19. KEDD: Dóm – Dr. Gáncs Péter ev. püspök és Dr. Fekete Károly ref. püspök
- 20. SZERDA: Evangélikus templom – Dr. Benyik György
- 21. CSÜTÖRTÖK: Baptista Imaház – Sztupkai Mihály, metodista lelkipásztor
- 22. PÉNTEK: Kalkuttai Szent Teréz Templom – Újszeged – Fekete Ágnes, ref. lelk.
- 23. SZOMBAT: Szent Gellért Plébánia - Czagány Gábor, ref. lelkész
- 24. VASÁRNAP: Honvéd téri Református Templom – Imrényi Tibor ort. paróchus
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben ez
évben, december 15-én – folytatás január 12-én.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.

4

2/2016 – JANUÁR 10.

„Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.
János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk,
és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé,
amint maga is lélek és test volt.
A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. „Nekem van szükségem a te keresztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a
Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az
előfutár annak, aki eljött és újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a te keresztségedre”,
értsd hozzá: éppen teéretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt
megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek.
Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul
az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tüzes
kard.
Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang hallatszik az égből: onnan való volt ő is, akinek a tanúság szólt. És amikor testi módon láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés által. Századokkal előbb ugyancsak galamb jelezte a vízözön végét is.
Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét!
Legyetek tökéletesen tiszták, és tisztuljatok meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem
örül úgy, mint az ember megtérésének és üdvének, hiszen érte van minden beszéd és minden misztérium. A világ világosságaként legyetek éltető erő a többi ember számára, hogy
tökéletes világoskodókként álljatok ama nagy világosság mellett, és öltözzetek magának a
mennyei fényességnek a ragyogásába. Világosítson meg tisztán és ragyogóan a Szentháromság, akinek az egy Istenségéből kiáradó egy sugarát most még nem a maga teljességében vettétek a mi Urunk, Jézus Krisztusban, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.”
/Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 11. hétfő: 7 + Borbála, Ilona élő és + családtagjaiért; 1800 Rózsafüzér szentmise ● Január 12. kedd: 700 + Erzsébet és István szülők l.ü.; 1100 + Németh Istvánnéért
gyászmise; 1830 + Edit l.ü. ● Január 13. szerda: 700 a világ szegényeiért; 1830 Templomi
közösségünk egységéért ● Január 14. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 Társaság
szándékára ● Január 15. péntek: 700; 1830 Varga Imréért ● Január 16. szombat: 700 +
Rozália és György l.ü.; 1100 + Katalinért; 1830 Hajléktalanokért, kiközösítettekért.
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