IGELAP

Olvasmány
Ter 15, 5–12. 17–18
Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki:
,,Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.'' Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt
az ő megigazulására.
Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: „Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrahám így válaszolt: „Uram, Istenem,
miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?”
Erre Isten megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét,
egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.”
Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor
ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott,
Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.
Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr
szövetséget Ábrahámmal, és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától
egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.”

Szentlecke
Fil 3, 17–4, 1
Testvéreim! Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek,
ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt
mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus
Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!

Evangélium
Lk 9, 28b–36
Abban az időben:
Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg
imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi
beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek,
amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor
fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt

lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.”
Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket.
A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a
szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.

Reményik Sándor:

Lefelé menet
„Elváltozék…” Köntöse, mint a hó.
Olyan szép, hogy már-már félelmetes,
Mégis: a hegyen lakni Vele jó.
Maradni: örök fészket rakni volna jó.
De nem lehet. Már sáppad a csoda,
Az út megint a völgybe lehalad.
Jézus a völgyben is Jézus marad.
De jaj nekünk!
Akik a völgybe Vele lemegyünk,
Megszabadított szemű hegy-lakók
Csak egy-egy csoda-percig lehetünk.
Elfelejtjük az elsápadt csodát.
És lenn, a gomolygó völgyi borúban,
Az emberben, a szürke-szomorúban
Nem látjuk többé az Isten fiát.
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Testvérem, társam, embernek fia.
Igaz: a hegyen nem maradhatunk.
Igaz: a völgyben más az alakunk,
Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk.
Botránkozásul vagyok neked én
És botránkozásul vagy te nekem,
Mégis: legyen nekünk vigasztalás,
Legyen nekünk elég a kegyelem:
Hogy láttuk egymás fényes arculatját,
Hogy láttuk egymást Vele – a Hegyen.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti
szentmisék előtt, 17.30-tól.
Plébániánk az idei nagyböjtben is gyűjtést szervez február 10. és március
18. között. A kihelyezett szórólapokon részletesen olvashatók az adománygyűjtéssel kapcsolatos információk.
Jövő vasárnap, február 28-án, a szentmiséken befolyt perselyadományokat
a katolikus iskolák javára fogjuk továbbítani.
Március 4-én, és 5-én templomunk is csatlakozik a Szentatya által meghirdetett 24 óra az Úrért ájtatossághoz. A program pontos részletei a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
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