IGELAP

Olvasmány
Ter 9, 8–15
A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt
Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan
áradat, amely elpusztítja a földet.”
Aztán így szólt Isten: „A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek
levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a
felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről,
amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz
többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.”

Szentlecke
1 Pét 3, 18-22
Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez
vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a
börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor
Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test
szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet
Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az
angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma
alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Evangélium
Mk 1, 12-15
Abban az időben:
A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig
kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán.
Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak
neki.
Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment,
és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő,
közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Gyökössy Endre:

Könyvecske a böjtről
(részlet)
Mi is a böjt? Tulajdonképpen a böjt egy lelki mozdulat, amikor elfordulok magamtól a has-központú embertől… A böjt azt jelenti, hogy az ember el mer fordulni
magától azért, hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson az Élő Isten vezetése
felé, hogy az imádsága ne monológ, hanem dialóg legyen. (…) A böjt által próbáljuk
„üressé tenni” bensőnket, hogy befogadhassuk az igazán lényegest: Isten Igéjét,
Jézust magát.
Tisztogassuk meg ezt a Szentlélek templomát, a testünket is. Merjünk egyszeregyszer böjti napot tartani, kenyéren és vízen, és akkor megtapasztaljuk, milyen
hasznos az a testünknek, lelkünknek, szellemünknek is. (…) Szabaduljunk fel gyomrunk és ösztöneink lehúzó ereje alól, hogy repülni tudjunk, mert teli hassal, ösztöneinkkel, így ahogy vagyunk, megkötözve nem lehet repülni!

HIRDETÉS

2015. február 22.
Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti
szentmisék előtt, 17.30-tól.
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.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket következő filmklub alkalmunkra február 26-án, csütörtökön 19 órától a Katolikus Házba. Ez alkalommal az
Emberek és Istenek című filmet vetítjük.
Március 2–8. között Biblia-másolást szervezünk Plébániánkon. A program részleteiről a kihelyezett szórólapon olvashatnak. Várjuk a kedves
híveket és biztatunk mindenkit a másolásba való bekapcsolódásra.
Március 3-án, kedden Katekumen csoport indul plébániánkon. Várjuk
azokat a felnőtteket, akik a keresztség, az elsőáldozás vagy bérmálás
szentségében még nem részesültek és szeretnének felkészülni ezen
szentségek vételére. Az érdeklődőket 19.00 órára várjuk a plébánia hittantermébe.
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