
 IGELAP 
Olvasmány 
Jer 1, 4–5. 17–19 

Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: 
„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; 
mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, 
és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. 
Azért hát övezd fel derekad; 
kelj föl, és mondd el nekik mindazt, 
amit parancsolok neked. 
Ne ijedj meg tőlük, 
különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. 
Íme, én a mai napon 
erős várossá teszlek; 
vasoszloppá és ércfallá 
az egész országgal szemben: 
Juda királyai és főemberei ellen, 
papjai és egész népe ellen. 
Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, 
mert veled vagyok és megszabadítalak” 
– mondja az Úr. 

Szentlecke 
1 Kor 12, 31 – 13, 13 

Testvéreim! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kér-
kedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a 
rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Min-
dent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudo-
mány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha 
azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszél-
tem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De 
amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homá-
lyosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd 
úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. 

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb 
a szeretet. 

Evangélium 
Lk 4, 21-30 

Abban az időben: 
Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hal-

lottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról 
fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették. 

Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyó-
gyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevit-
tél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: 

„Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mon-
dom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónap-
ra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott 
Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta 
korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.” 

Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon kí-
vülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy leta-
szítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 
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 Február 2-án, kedden lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ez a 
nap a szerzetesi hivatások napja, a 18.00 órai szentmisében az egyház-
megyénkben élő szerzetesekkel lezárjuk a szerzetesek évét. 
Február 3-án, szerdán, 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. 
Jövő vasárnap elsővasárnap. 17.00 órától rózsafüzért imádkozunk a Má-
ria-kápolnában, majd titokcserére kerül sor. 
A Házasság Hete programsorozat idén február 7-14. között kerül meg-
rendezésre. Az ünnepi nyitómise időpontja: 2016. február 7., vasárnap 
11.30 óra, melyet templomunkban mutat be Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök. 
Az adóbevallások leadásának határideje egyéni vállalkozók esetén feb-
ruár 25. Eddig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelemadó 1-1%-áról. 
Az erre szolgáló rendelkező nyilatkozatok honlapunkról letölthetők. 

 

2016. január 31. 
Évközi 4. vasárnap 
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