
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 62, 1–5 

Így szól az Úr: 
Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog 

igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 
Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, 

amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Iste-
ned kezében. 

Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak” hanem így nevez-
nek: „Gyönyörűségem”, és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s 
országod újra férjhez megy. 

Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged fel-
épít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. 

Szentlecke 
1 Kor 12, 4–11 

Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgála-
tok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben min-
dent véghezvisz, ugyanaz. 

A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a böl-
csesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A 
harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén 
ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képes-
sége vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy 
pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 

Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. 
Evangélium 
Jn 2, 1–11 

Abban az időben: 
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meg-

hívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. 
Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felel-

te: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: 
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három 
mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat 
színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagy-
nak.” Odavitték. 

Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák 
azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: 
„Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te 
meg mostanáig tartogattad a jó bort.” 

Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s 
tanítványai hittek benne. 

Ne ítélj! 
Józanító arra gondolni, hogy nem szolgálattal, hanem szemlélődéssel, látással 

tudunk legjobban szeretni. Ha szolgálod az embereket, akkor segíted, támogatod, 
vigasztalod őket, fájdalmukat enyhíted. Ha belső szépségükben és jóságukban 
látod őket, akkor átalakítasz és teremtesz. 

Gondolj néhány emberre, akiket szeretsz, s akik hozzád is vonzódnak. Próbálj 
meg mindegyikre úgy érezni, mintha most látnád őket először, s ne engedd, hogy 
múltbéli ismereted és velük kapcsolatos élményeid befolyásoljanak, akár kelleme-
sek, akár kellemetlenek voltak azok. Keress olyan dolgokat, melyek eddig esetleg 
elkerülték figyelmedet a megszokottság miatt. A megszokottság, ismertség, ugyan-
is áporodottságot, vakságot és unalmat szül. 

Nem szeretheted azt, amit nem fedezel fel állandóan, újra és újra. 
Szerző: Anthony de Mello 
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 Január 23-án szombaton tartjuk az óvodások és alsótagozatos gyerekek 
farsangját a plébánián 16 órai kezdettel. 
Január 17–24. között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét. Ez 
alkalomból január 19-én, kedden templomunk lesz a házigazdája az este 
18 órai kezdettel megtartott istentiszteletnek. (Ezen a napon tehát csak 
reggel 7 órakor lesz katolikus szertartású szentmise templomunkban.) 
Január 19-én, kedden este a 18 órakor kezdődő istentiszteleten 
igét hirdetnek: Dr. Fekete Károly református püspök, Dr. Gáncs Péter evan-
gélikus püspök és Dr. Kiss-Rigó László római katolikus püspök. Az ökume-
nikus imahét teljes programja a faliújságra kihelyezett plakáton olvasható. 
A Karolina Gimnázium nyílt napot tart a 4 és 8 évfolyamos gimnáziumba 
jelentkezők számára január 23-án, szombaton 10 órától. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet az ül-
dözött közel-keleti keresztények megsegítésére. A jövő vasárnap, január 
24-én befolyt perselyadományokat erre a célra fogjuk továbbítani. 

 

2016. január 17. 
Évközi 2. vasárnap 
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