
 IGELAP 
Olvasmány 
Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 

Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – 
felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija 
földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” 

Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az ol-
tárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. 

De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – 
felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tu-
dom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám 
fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám 
odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett. 

Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra 
esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg 
tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a 
tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást 
a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.” 

Szentlecke 
Róm 8, 31 b-34 

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyá-
junkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 

Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisz-
tus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? 

Evangélium 
Mk 9, 2-10 

Abban az időben: 
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas 

hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle 
kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és 
beszélgettek Jézussal. 

Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk há-
rom sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, any-
nyira meg voltak ijedve. 

Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, 
őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. 

A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg 
az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között 
megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. 

Juhász Gyula: 

A Tábor hegyén 
( r é s z l e t )  

Ez volt hegye az elragadtatásnak. 
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap, 
Ünnepe az életnek, a csodának. 

Aranyos arccal fölnézett a Mester, 
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer, 
Ó, ily fehér még nem volt eddig ember! 

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom, 
Illés, ki elszállt lángoló batáron 
S három tanítvány, boldog halaványon… 

 
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti szentmi-
sék 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 adomá-
nyok 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 szórólap-
okon olvashatók. 

Március 2–8. között Biblia-másolást szervezünk Plébániánkon. A program rész-
leteiről a kihelyezett szórólapon olvashatnak. Várjuk a kedves híveket és bizta-
tunk mindenkit a másolásba való bekapcsolódásra. 

H
IR

D
E

T
É

S
 

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 érdek-
lődőket 19.00 órára várjuk a plébánia hittantermébe. 

 
Özvegyek és gyászolók számára szervez lelki napot a Pasztorális Helynökség 
Családközpontja március 7-én a Katolikus Házban. Jelentkezni a kihelyezett 
szórólapokon lehetséges. 

 

Zarándoklatot szervezünk március 21-én, szombaton Máriabesnyőre. Várjuk 
egyházközségünk tagjainak a jelentkezését. Részletek a kihelyezett jelentkezési 
lapokon olvashatók. 

 A héten lesz elsőpéntek. 

 

2015. március 1. 
Nagyböjt 2. vasárnapja 
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