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Zsoltár: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

Miért vette föl Jézus Jánostól „a bűnbánat keresztségét 

a bűnök bocsánatára”? (Lk 3,3) 

Hogy megkezdje nyilvános működését és elővételezze 

halálának „keresztségét”: így vállalta – bár teljesen bűn 

nélkül volt –, hogy a bűnösök közé sorolják őt, „Isten 

Bárányát, aki elveszi a világ bűnét” (Jn 1,29). Az Atya 

„szeretett Fiam”-nak nyilvánítja ki őt (Mt 3,17), és a 

Szentlélek száll le reá. Jézus keresztsége a mi 

keresztségünk előképe. 

Mit nyilatkoztatnak ki Jézus megkísértései a pusztában? 

A kísértések, amelyek Jézust a pusztában érték, 

összefoglalják azokat a kísértéseket, amelyek Ádámot a 

Paradicsomban és Izraelt a pusztai vándorlás során érték. A 

Sátán Jézust az Atya által rábízott küldetéshez való 

hűségében kísérti meg. Krisztus, az új Ádám ellenáll, és 

győzelme előre hirdeti szenvedésének – fiúi szeretete 

legnagyobb engedelmességének – győzelmét. Az Egyház 

ezzel a misztériummal különösen a Nagyböjt liturgikus 

idejében egyesül. 

Katolikus vagyok! – Kérdések és válaszok hitünkről! 

Hiszek egy Istenben - Imakönyv a Hit évére 

A XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit éve két 

fontos célt jelöl meg a katolikusok számára. Az első 

önmagunk felé mutat: mélyedjünk el jobban hitünk 

lényegében, térjünk meg újból és hitelesen, s teljes szívből 

keressük a Krisztussal való élő kapcsolatot – elsősorban az 

imádság, az Oltáriszentség és a Szentírás által. 

A második cél embertársaink felé fordítja figyelmünket, 

hogy a megtalált kincset, Jézus Krisztust, minél több 

testvérünkkel megoszthassuk. Ennek legfontosabb 

eszközei: hitünk reménységgel való megvallása, és a 

karitatív szeretettel való tanúságtétel. 

 
A Hit évében még inkább érezzük személy szerint 

nekünk szóló felhívásnak Jézus szavait: „Menjetek tehát és 

tegyetek tanítványommá minden népet.” (Mt 28,19) 

Ehhez szeretne segítséget nyújtani ez az imakönyv. 

Könyvajánló 

Tab – hétfő, szerda, péntek: 18
00

 

Tab – kedd, csütörtök, szombat: 7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: jan. 26., szo.-15
00

, febr. 9., szo.-15
00 

Megyer: jan. 19., szo.-15
00

, febr. 2., szo.-15
00 

Lulla:  jan. 27., vas.-8
00

, febr. 3., vas.-8
00

 

Sérsekszőlős: jan. 20., vas.-8
00

, febr. 10., vas.-8
00

 

Torvaj:  jan. 27., vas.-11
00

, febr. 3., vas.-11
00

 

Zala:  jan. 20., vas.-11
00

, febr. 10., vas.-11
00 

Imacsoport: Tab - 2013. január 16., szerda - 18
30

-19
30

 

  Tab - 2013. február 6., szerda - 18
30

-19
30 

Ökumenikus Imahét: 2012. január 21-25. között 

imádkozunk a keresztények egységéért. Az alkalmak 18 

órakor kezdődnek. Hétfő – Tab, evangélikus templom, 

kedd – Tab, katolikus templom, szerda – Tab, református 

templom, csütörtök – Lulla, katolikus templom, péntek – 

Tab, katolikus templom. 
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Te most keresztet vetsz, még pedig szépen. Nem olyan 

elnyomorított, összekapott keresztet, amelynél nem lehet 

tudni, hogy mit akar jelenteni. Nem. Te szépen veted a 

keresztet, nyugodtan, megadva a módját: a homlokodtól a 

melledig, egyik válladtól a másikig. Megérezted-e, miként 

fogja át egész lényedet? Szedd össze magad egészen: 

minden gondolatodat és egész érzelemvilágodat foglald 

bele ebbe az egy jelbe, miközben homlokodtól melledig, 

egyik válladtól a másikig formálod. Akkor majd 

megtapasztalod, hogy egészen átölel téged, a testedet és 

lelkedet is: összefog, fölavat, megszentel. 

Honnan van ez? Onnan, hogy a kereszt mindenünk, a 

kereszt megváltásunk jele. A kereszten váltott meg minden 

embert a mi Urunk. A kereszt által szenteli meg az embert 

lényének legparányibb ízéig. Imádság előtt azért vetünk 

keresztet, hogy elrendezzen és összefogjon minket, hogy 

fogja össze Istenben gondolatainkat, szívünket és 

akaratunkat. Imádság után pedig azért, hogy megmaradjon 

bennünk Isten ajándéka. A kísértés idején, hogy 

megerősítsen. A veszélyben, hogy oltalmazzon. Áldáskor, 

hogy Isten életének teljességét fogadjuk lelkünkbe, és ez 

ott bent mindent megtermékenyítsen és megszenteljen. 

Gondolj erre, valahányszor keresztet vetsz. Ez a 

legeslegszentebb jel. Éppen azért vesd szépen: nyugodtan, 

teljes nagyságában és arra gondolva, amit cselekszel. 

Akkor azután egész valódat átfogja: külsődet, belsődet, 

gondolataidat, akaratodat, érzés- és kedélyvilágodat, 

jártodat-keltedet, és mindent megerősít, lefoglal, 

megszentel Krisztus erejében, a szentháromságú Isten 

nevében.            forrás: Romano Guardini: Örökmécs 

A keresztvetés 

A könyv megvásárolható 

a plébániatemplom 

kegytárgyas szekrényénél. 


