
 IGELAP 
Olvasmány 
Jób 7, 1-4. 6-7 

A szenvedő Jób így panaszkodott: 
Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait? 

Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. 
Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetsé-
gem. 

Már lefekvéskor azt kérdezem: „Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: „Mikor lesz már es-
te?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. 

Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. 
Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot. 

Szentlecke 
1 Kor 9, 16-19. 22–23 

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kénysze-
rű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot? 

Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hiva-
talnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújt-
sam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. 

Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél töb-
bet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenki-
nek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért te-
szem, hogy nekem is részem legyen benne. 

Evangélium 
Mk 1, 29-39 

Abban az időben: 
Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas be-

tegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és 
fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. 

Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől 
megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyó-
gyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte meg-
szólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. 

Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és 
ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: 
„Téged keres mindenki!” 

De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdes-
sem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagó-
gákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. 

Bede Anna: 

Fohász 
Köszönöm azt, Uram, hogy élek,  
Köszönöm azt, hogy ép hitem,  
S hogy e világban ím, a lélek  
Gyönyörű házát építem. 

Köszönöm azt, hogy sok bajomban  
a Te Igéd vigasztalás,  
s hogy ahol ennyi fájdalom van,  
Tovaröpít egy jó varázs.  

Valami mindig talpra állít,  
valaki mindig megsegít,  
rövid utunk kálváriáit –  
járva az átkok berkeit.  

Köszönöm azt, hogy vársz a Mennyben,  
s hívogató szód rám talál.  
A sugaras, kék végtelenben  
köszönöm azt, hogy nincs halál. 

 
A Házasság Hete programsorozat idén február 8-15. között kerül meg-
rendezésre. A hét programjai a rendezvény honlapján, vagy a kihelyezett 
szórólapokon olvasható. 

Jövő vasárnap, február 15-én ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket 
a plébánia hittantermébe 16.00 órai kezdettel. 

Lourdes-i imakilencedre várjuk a kedves testvéreket február 10–18. között 
(keddtől szerdáig), az esti szentmisék előtt 17.15 órától a Plébániára. 

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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Az adóbevallások leadásának határideje egyéni vállalkozók esetén feb-
ruár 25-én, szerdán van. Eddig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelem-
adó 1-1%-áról. Az erre szolgáló rendelkező nyilatkozatok az újságos asz-
talon megtalálhatók vagy honlapunkról letölthetők. 
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