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Olvasmány
MTörv 18, 15–20
Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez:
„Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid
közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az
egybegyűlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«
Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik
köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő
mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én
nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem
tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan
szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek
hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«

Szentlecke
1 Kor 7, 32-35
Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól.
A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban
világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem
házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg
a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.
Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre
és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

Evangélium
Mk 1, 21-28
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki
nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem
úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi
közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az
Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza
rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás,
és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek
neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Weöres Sándor: A Teljesség felé (részlet)

Találkozás egy teljes-emberrel
Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg csomaggal:
holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére.
Szemre nem volt rajt semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt már nem
érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint
akik az élettől százfélét akarnak.
Megszólítottam: Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett: „Egy, kettő, három… nyolc, kilenc”, aztán sajátmagára mutatott: „tíz”. Őneki
már csak poggyász volt a saját teste is.
Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb hatalom, mint a föld
minden fegyvere együttvéve.

HIRDETÉS

2015. február 1.
Évközi 4. vasárnap

Február 2-án, hétfőn, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesi hivatások napján a 18.00 órai szentmisét Kiss-Rigó László püspök úr
mutatja be, mellyel egyházmegyénkben is megnyitja a Szentatya által
meghirdetett Szerzetesek évét.
Február 3-án, kedden, Szent Balázs ünnepén a szentmiséket követően
lelkipásztoraink Balázs-áldásban részesítik a jelen lévő híveket. Akik
ezen a napon nem tudnak szentmisén részt venni, azok jövő vasárnap a
szentmisék után részesülhetnek Balázs-áldásban.
A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus Szíve-litániát
imádkozzuk.
A Házasság Hete programsorozat idén február 8–15. között kerül megrendezésre. Az ünnepi nyitómise időpontja: 2015. február 8., vasárnap
10.00 óra, melyet templomunkban mutat be Bíró László püspök úr.
Lourdes-i imakilencedre várjuk a kedves testvéreket február 10–18. között
(keddtől szerdáig), az esti szentmisék előtt 17.15 órától a Plébániára.
Az adóbevallások leadásának határideje egyéni vállalkozók esetén február 25-én, szerdán van. Eddig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelemadó 1-1%-áról. Az erre szolgáló rendelkező nyilatkozatok az újságos asztalon megtalálhatók vagy honlapunkról letölthetők.
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