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IGELAP

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette,
nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadban minden kő áldást hozott.

Olvasmány
Lev 13, 1-2. 44-46
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak:
„Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet
gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz.
Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van.
A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a
szakállát takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart,
addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”

Szentlecke
1 Kor 10, 31-11, 1

Evangélium
Mk 1, 40-45
Abban az időben:
Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult
előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg
tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája,
és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz,
ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes
rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.”
Ám az, alighogy elment, mindenfelé
hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot.
Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott
helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

M. Feesche után németből ford. Túrmezei Erzsébet

HIRDETÉS

Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten
dicsőségére.
Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak
van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!

A héten lesz hamvazószerda. Az esti szentmisét Dr Kiss-Rigó László püspök úr
mutatja be. Ezen a napon lelkipásztoraink hamvazásban részesítik a híveket a
szentmisék után. Hamvazószerda szigorú böjti nap, vagyis a 18. és 60. életév
között hús nélküli étrend, valamint háromszori étkezés és egyszeri jóllakás engedélyezett.
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti szentmisék előtt, 17.30-tól.
Február 21-én, szombaton 14.30-tól kerül sor a »12. Dóm Kupa« amatőr
Csocsó-bajnokságra. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet, általános iskolás, ifjúsági és családi kategóriában.
Plébániánk az idei nagyböjtben is megrendezi tartósélelmiszer-gyűjtő akcióját
február 16. és április 5. között. Az adományokat hétköznap a plébániára kérjük
eljuttatni. Külön helyeztünk ki perselyt templomunkban olyan pénzbeli adományok fogadására, amelybe a pénteki lemondásainkkal megtakarított összeget
helyezhetjük el. Az így befolyt összeget egyházközségünk rászoruló családjaihoz
juttatjuk el. A nagyböjti gyűjtésekről további részletek a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
Plébániánk Fiatal Felnőttek közössége új tagokat vár soraiba. Bővebb információ a közösségről és az időpontokról a kihelyezett szórólapon vagy honlapunkon
(www.szegedidom.hu/03kozossegek.html) olvasható.
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