
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 6, 1–2a. 3–8 

Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. 
Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek 
fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. 
Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész 
földet.” Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. 
Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan 
nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” 
Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővas-
sal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: „Íme, mivel ez megérintette 
ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd.” 
Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így 
válaszoltam: „Íme, itt vagyok, engem küldj el!” 

Szentlecke 
1 Kor 15, 1–11 

Testvéreim! Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfo-
gadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok 
úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. 

Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az 
Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, 
majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek 
közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakab-
nak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 

Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hív-
janak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s 
rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyikük-
nél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, 
hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. 

Evangélium 
Lk 5, 1–11 

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hall-
gassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszáll-
tak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, 
hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. 

Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a háló-
tokat halfogásra.” „Mester” – válaszolta Simon – „egész éjszaka fáradoztunk, s nem fog-
tunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy 
szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és 
segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüly-
lyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el 
tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt 
félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De 
Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.”Erre partra vonták 
hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. 
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 A héten lesz hamvazószerda. Az esti szentmisét Dr. Kiss-Rigó László püs-
pök úr mutatja be. Ezen a napon lelkipásztoraink hamvazásban részesítik 
a híveket a szentmisék után. Hamvazószerda szigorú böjti nap, vagyis a 
18. és 60. életév között hús nélküli étrend, valamint háromszori étkezés 
és egyszeri jóllakás engedélyezett.  
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti 
szentmisék előtt, 17.30-tól. 
Lourdesi ájtatosságot imádkozunk február 10-től 18-ig minden nap 
17.15 órai kezdettel a Dömötör-kápolnában.  
Plébániánk az idei nagyböjtben is gyűjtést szervez február 10. és március 
18. között. A kihelyezett szórólapokon részletesen olvashatók az ado-
mány-gyűjtéssel kapcsolatos információk. 
Február 20-án, szombaton délután Csocsó-bajnokságra várjuk a gyere-
keket és szüleiket a plébániára. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet, általá-
nos iskolás, ifjúsági és családi kategóriában. 
A templomunkban zajló felújítási munkálatok folytatásáról a plébánosi 
levélből tájékozódhatnak, mely az újságos asztalon megtalálható. 
A Házasság Hete programsorozat idén február 7–14. között kerül meg-
rendezésre. Ennek keretében az Egyházmegyei Családközpont „Ötször 
annyi jó szó, mint elmarasztaló” mottóval egy izgalmas játékra hívja a 
vállalkozó kedvű párokat. A játékról és a hét szegedi programjáról a kihe-
lyezett plakáton és szórólapokon tájékozódhatnak. 
Egyházközségünk felnőtt tagjait várjuk 60 perc alatt a hit körül című so-
rozatunk első alkalmára, melyet a plébánián tartunk február 18-án, csü-
törtökön 19-től 20 óráig. A program részletei a kihelyezett szórólapokon 
olvashatók. 
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