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Olvasmány
MTörv 26, 4–10
Mózes így tanította a népet:
Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az
Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt:
„Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesedmagával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett.
Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba
vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr
erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva,
jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó
országot. Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál.”
Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr, a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened
előtt.

Szentlecke
Róm 10, 8–13
Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben,
tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és
szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis
megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt
mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz.
Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű
mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

Evangélium
Lk 4, 1–13
Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult
negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de
végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.”
Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme
előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok –
mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz
előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak
neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így
szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy
oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.

Pál Ferenc Atya gondolatai a böjtről:
A böjt egyensúlyvesztést hoz magával, mégpedig az alapvető szükségletek terén.
Így a lelki és a biológiai egyensúly elvesztéséhez is hozzájárul. Ezt azonban célzottan teszi. Vajon amikor elvesztem az egyensúlyom, az rögtön kihatással lesz az öszszes kapcsolatomra és az értékrendemre is, az erkölcsiségemre, és amikor visszanyerem az egyensúlyom, azt mondom, hogy jaj, hát ideges voltam, fáradt voltam,
éhes voltam, zavarodott voltam, vagy pedig ezek a tudatosan létrehozott egyensúlyvesztett helyzetek kidolgozottabb szilárdsághoz segítenek minket.
Észre sem vesszük, hogy a kényelem, sok jó dolog teljesen hozzánk tapadt, és ez
akár az életcélunktól is elterelhet minket. Többet és többet dolgozunk, hogy még
többet és még többet keressünk, de közben ami miatt kizsigereljük magunkat, a
megkeresett pénzt gyakran olyan dolgok vásárlására költjük, amelyekre igazából
nincs szükségünk. Sok olyat veszünk, ami nélkül is tartalmas életet lehet élni. A böjt
egyik szerepe a célzatos egyensúlyvesztés, aminek az a lényege, hogy kiderüljön,
van-e mélyebb erőforrásunk. Van-e spirituális kapaszkodónk, ami akkor is megtart
minket, ha éhesek vagyunk. Ami felé akkor is fordulhatunk, ha fáradtak, kimerültek,
szomjasak vagyunk. Létezik-e számomra ilyen erőforrás, kapaszkodó? Ez a kérdés.

HIRDETÉS

2016. február 14.
Nagyböjt 1. vasárnapja

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 adománygyűjtéssel kapcsolatos információk.
Egyházközségünk felnőtt tagjait várjuk 60 perc alatt a hit körül című sorozatunk első alkalmára, melyet a plébánián tartunk február 18-án, csütörtökön 19 órától. A program részletei a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
Február 20-án, szombaton délután Csocsó-bajnokságra várjuk a gyerekeket és szüleiket a plébániára. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet, általános iskolás, ifjúsági és családi kategóriában.
Február 21-én, vasárnap ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket a
plébániára 16.00 órától.
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