RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2012. JAN. 29-FEBR. 5.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 4. vasárnap)
1./ Most, január 30-án, hétfőn reggel nem lesz mise!
2./ Kedden emlékezünk a hónap szentjére, Bosco Szent Jánosra, a szalézi rend
alapítójára. Aznap este ½ 7-re kérjük férfihíveink segítségét a karácsonyfák
lebontásához.
3./ Csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony tanácsolt ünnepén az esti 6
órás szentmise kezdetén tartjuk a gyertyaszentelést (hozzatok ezért gyertyákat!),
majd a körmenetet a templomon belül.
4./ Február első péntekén van Szent Balázs vértanúpüspök emléknapja, melyhez
Balázs-áldás járul aznap és vasárnap a szentmisék után.
5./ Első pénteken este 6 órakor Jézus Szíve-litániát, majd felnőtt katekézist tartunk.
Nagyon kevés az első pénteki engesztelő és gyónó. Ilyen tökéletesek volnánk?
6./ Jövő vasárnap tartjuk a februári nagygyűjtést.
Kislexikon: áldás
A latin bene-dicere ’jót mondani’ szóból származik. Ha Isten szól, szava
teljesül. Ha jót mond, akkor a jó megy végbe. Ebből az egyszerű hitből kiindulva a
zsidók az áldást gyakran alkalmazták. Kezdetben mágikus jellegű tettek is társultak
az áldásokhoz. Elég volt kiejteni őket, hogy az illető megváltozzon (Ter 27). Értelme
később átalakult. A hívő megértette, hogy Isten meghagyja az ember szabadságát,
és a jót kimondó ember változik meg. Annak a hívására válaszolva, aki öröktől fogva
jót akar (Zsolt 28, 6). Ez látható az eucharisztia alapításakor, amikor Jézus zsidó
hagyományra utalva mondja el a kenyér és bor fölött a nagy zsidó áldó
imádságokat. A keresztény életben alkalmazott számos áldás végeredményben az
oltáriszentség alapvető áldására vezethető vissza.
A balázsolás gyakorlata a XVI. sz. óta kapcsolódik Szent Balázs vértanú
napjához, aki a legenda szerint egy halszálkától fuldokló kisfiú életét mentette meg.
Átvitt értelemben a torokbajokon kívül tartsa távol a hazug és trágár beszédet.
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HETI MISEINTENCIÓK
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: január 29.
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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: Szent Ágota vértanúszűz; február 5.
7h
M
CS
½9h G
A Sikari- és a Kun-család halottai
É
10 h Zs
Ad. int. ord.; +Murányi Pál és neje Weltyn Laura szülők É
Kislexikon: blaszfémia (káromkodás)
A görög blaptein ’ártani’ és fanein ’megnyilvánulni, láthatóvá lenni’ igék
összetételéből származik. Szó szerint am. ’kép elleni tett’. A zsidók nem ejtették ki
az Isten nevét, és a káromkodót halállal büntették. Törvény is előírta, hogy az „Úr
nevét hiába ne vedd” (Kiv 20, 7). Jézust káromkodás vádjával ítélték
kereszthalálra (Mt 26, 64-66). Aquinói Szent Tamás (+1274) szerint a káromkodás
a hit elleni bűn.
Gondolatok az évközi 4. vasárnap igeliturgiája elé
Olvasmány: MTörv 18, 15-20. Isten prófétákat támasztott népének, végül pedig
saját Fiát adta, akiket csodajelekkel igazolt. A próféták Isten üzenetét
közvetítették a népnek. Azt mondták, amit Isten rájuk bízott. A népnek ezért
hallgatniuk kellett szavukra.
Szentlecke: 1 Kor 7, 32-35. A szüzesség sokszor nagy kérdőjel, sőt botrány a
világnak. Az evangéliumi szüzesség nemcsak lemondás a házasságról és a
szexuális életről, hanem teljes önátadás is Jézusnak. A szüzesség tehát nem
hátrány, nem valami negatívum, hanem nagy érték: szabaddá tesz az Úrnak
szentelt élethez.
Evangélium: Mk 1, 21-28. Nagy különbségek lehetnek tanítás és tanítás között.
Jézusról állították hallgatói, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van. (Született,
karizmatikus tanító.) Még a tisztátalan lelkek is engedelmesek neki.
Humor
Mely izmok lépnek működésbe, ha például öklözök? –kérdezi a professzor az
orvostanhallgatót. –Valószínűleg a nevetőizmaim.

