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MMM ooottt ttt óóó:::  Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok 

Folytassuk az előző hetek pedagógiáját, és olvassuk úgy az evangéliumot, mint Jézus lassan kibon-
takozó messiási tudatának történetét. A zsinagógában történtek vitathatatlanul egy újabb hatalmas 

lépés, hogy a názáreti mesteremberből előbb népének vezére, majd az emberiség vezetője lehessen. Ezúttal a 
kulcs a Szentírás, annak gazdag hagyománya. Vajon ki mondhatta valaha, Jézushoz hasonlóan, hogy ma be-
teljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok? Nyilvánvalóan senki, csakis ő. És bár „szokása szerint ment 
be szombaton a zsinagógába”, és szokása szerint jelentkezett olvasásra, a kinyilatkoztatás ereje az egyedi ér-
telmezés, az a merész lépés, hogy a jövendölést önmagára vonatkoztatta. Ez nemhogy másnak és máshol, de 
neki magának is csakis pont akkor és ott adatott meg. Először a történelemben. Majd újra a Kereszten! 
A szöveg tétele: „Az Úr lelke van rajtam” nyert ott és akkor teljesen aktuális, és főleg igen messze menő ér-
telmezést. Most van a megváltás ideje. És neki volt küldetése arra, hogy szabadulást hozzon. 
Ha ma olvassuk ugyanazt a szöveget, az egyes szám első személy persze idézetet jelent, de ugyanakkor több 
mint puszta nyelvi emlék, az egyszer volt esemény felidézése. Ma is aktuálissá kell tennünk az ígéretet. A 
kornak és a helynek megfelelően. S az Úr lelke száll rénk, s megadja ezt a valószínűtlen előjogot. Amely fel-
adat is. 

Kiss Ulrich SJ 
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BOSCO SZENT JÁNOS (Becchi, 1815. aug. 16. – Torino 1888. jan. 31.) kilenc éves korában álmot látott, 
amely meghívásának első jele volt. Kezdte maga köré gyűjteni a környékbeli fiúkat. Tanította őket a kate-
kizmusra, elismételte nekik a templomban hallott prédikációt. Belépett a chieti szemináriumba, majd 1841-
ben pappá szentelték. Utána még két évig továbbtanult egy torinói konviktusban, itt erkölcstani és szónoki 
tudását mélyíthette. Közben rabokat, betegeket, szegényeket gondozott. Egy templomba tévedő fiút megtaní-
tott keresztet vetni és beszélt neki a Teremtőről. A fiú egy hét múlva öt társát is elhozta magával; majd egyre 
többen és többen jöttek és hallgatták Don Bosco tanítását, sőt vele is maradtak. Öt évvel később már négy-
száz fiú vette körül. Szentmisén, katekizmus-oktatáson, versenyeken vettek részt, énekeltek. Don Bosco ké-
sőbb elvállalta egy kórház lelki irányítását, s kialakított egy kis kápolnát, amelyet Szalézi Szent Ferenc tiszte-
letére szenteltek. A mi fogalmaink szerint napközi otthonként működő intézmény lassan éjszakai menedék-
hellyé vált, alamizsnából éltek. Az 1854. évi kolerajárvány idején ő és fiai segítettek a betegek ápolásában. 
Megalapította a Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét. 
Közben egy egész iskolarendszer fejlődött ki a kezdeményezésből. Műhelyeket is kialakítottak, hogy a fiata-
lok különböző mesterséget is elsajátíthassanak. 1872-ben megalapította a rend női ágát is, amelyet a Segítő 
Szűzanyáról nevezett el. Halála után találták meg naplóját: „Oratóriumbeli emlékek 1825–1855. Csak a 
szalézi tagoknak. A Szalézi Társaságnak.” 
A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is. Don Bosco halála évében, 1888-ban a 
szalézieknek 250 háza volt 130 000 növendékkel. Élete folyamán hatezer pap került ki intézeteiből, akik kö-
zül 1200 szalézi szerzetes lett. XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá, 1930-ban szentté avatta. A római kalendá-
riumba 1936-ban vették föl ünnepét. 
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Január 27. Évközi 3. Vasárnap. A szentmisék után folytatódik a Börze a közösségi teremben.  

Január 28. hétfő: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító emléknapja. A Szent Mónika Közösség 
16.30-kor tartja összejövetelét a plébánián. 

Január 29. kedd: Maroshegyen a Közösségi Házban Bibliai növények címmel Vagyócki Istvánné Zsu-
zsanna tart előadást a Bibliában olvasható növényekről. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

Január 30. szerda: Templomunkban a karácsonyfák lebontását 15.30-as kezdéssel tervezzük. A bontáshoz 
férfi, a takarításhoz pedig hölgy testvéreink segítségét kérjük. Előre is köszönjük szépen!  

Január 31. csütörtök: Bosco Szent János áldozópap emléknapja. 

Február 1. péntek: Elsőpéntek. Az esti a szentmise után vezetett szentségimádást tart Tamás atya 19.15-
ig a már megismert imamódok alkalmazásával. 

Február 2. szombat: Elsőszombat. Urunk bemutatásának - Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ünnepe. 
10.00 órakor a Szent Imre templomban Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét. A Megszentelt 
élet világnapján a főpásztor együtt imádkozik az ünnepre meghívást kapott szerzetesekkel, szerzetesnővé-
rekkel, a Prohászka Imaszövetség tagjaival és a plébániákon működő közösségek és a lelkiségi mozgalmak, 
képviselőivel. A megyés püspök vezetésével közösen adnak hálát a papok és a szerzetesek a hivatásukért. 
Nálunk az esti szentmisében gyertyaszentelést és a szentmise végén pedig balázsáldást végzünk. A szent-
mise után Rosa Mystica Mária ájtatosság lesz a kápolnában.  

Február 3. Évközi 4. Vasárnap. Mindkét szentmisében lesz gyertyaszentelés. A szentmisék után 
balázsáldásban részesülhetünk. Kérjük a Testvéreket, hogy a gyertyaszenteléshez mindenki hozzon ma-
gával gyertyát. 
A ½ 8-as szentmisét követően rózsafüzér titokcserére kerül sor a kápolnában.  
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URUNK BEMUTATÁSÁ nak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szűz 
Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor ta-
lálkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében. 
A római katolikus vallás GYERTYASZENTEL Ő BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért 
szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön 
bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor 
szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselek-
mény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszü-
lött bemutatását és megváltását a templomban. Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő 
körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelé-
se a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás 
körmenet következik. 
A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A Pray-kódex tanúsága szerint a magyar középkor-
ban ezen a napon először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg azután a gyertyá-
kat. 
Az ünnep már a magyarországi miseliturgia legősibb forrásában, a XI. századbeli Hahóti-kódexben is előfor-
dul. 
 


