
„Gondoljunk mindig arra, hogy 
Isten az Atyánk és mi gyermekei 

vagyunk.”Don Bosco 
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Urunk megkeresztelkedése, Ernő vt., Erneszta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 12-én, Urunk 

megkeresztelkedése 

Ernő vt., Erneszta 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise: HORVÁTH JENŐÉRT én.m. 

I. 13-án, hétfőn,  Vidor pk egyht., , Csongor 

I.14-én, kedden,  Bódog, Félix áldp. 

I. 15-én, szerdán,  Remete szent Pál, Lóránt, Mór 

I.16-án, csütörtökön, Marcell pápa, Priszcilla 

I. 17-én, pénteken,  Remete szent Antal apát, Antónia 

I. 18-án, szombaton, TÖRKÖLY JÓZSEFÉRT én.m. 

Árpád-házi szent Margit, Piroska vt. 

I.19-én, Évközi 2.  

vasárnap 

Sára, Márta vt., 

Megyer 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 –szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise 
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Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán 
mellé Jánoshoz, hogy az 
megkeresztelje őt. De János 
igyekezett visszatartani: ,,Nekem van 
szükségem arra, hogy 
megkeresztelkedjem általad, és te 
jössz hozzám?'' Jézus azonban ezt 
válaszolta neki: ,,Hagyd ezt most, 
mert így illik teljesítenünk minden 
igazságot.'' Akkor engedett neki. 
Miután Jézus megkeresztelkedett, 
mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég 
megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, 
mint galambot leereszkedni és 
rászállni. És íme, egy hang hangzott az 
égből: ,,Ez az én szeretett fiam, 
akiben kedvem telik'' [Iz 42,1]. 
(Mt 3,13-17) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Vidor, Csongor, Bódog, Félix, Pál, Lóránt, Mór, Marcell, Priszcilla, 

Antal, Antónia, Margit, Piroska, Márta, Sára, Megyer. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 42,1-4.6-7; Zsoltár: 28; Szentlecke: ApCsel 10,34-38; Evangélium: Mt 3,13-17 

1- 
 Évről-évre a karácsonyi idő lezárásaként 

megünnepeljük Urunk 
megkeresztelkedésének vasárnapját. 
Mindig év elején van ez a nap, mintegy 
aláhúzva, hogy ezt az évet is a 
kereszténység jegyében akarjuk végig 
élni. Ez az ünnep irányt és betájolást ad 
az évnek. Ez volt Jézus nyilvános 
tevékenységének a kezdete. Az 
újesztendő tevékenységei is szép 
sorjában újra kezdődnek. Keresztelő 
szent János és Jézus találkozása 
biztatásként áll előttünk: 
János végezte azt, amiről tudta, hogy az 
ő feladata, Istentől kapott küldetése. 
Alázatosan beismerte, hogy nem ő a 
Messiás és hogy arra sem méltó, hogy a 
saruszíját megoldja. Ő csak vízzel 
keresztelt, utána jön, aki Szentlélekkel 
fog keresztelni. (…) 
Az életünk sok más területét 
megvizsgálhatnánk, de talán egy-két szóban 
is összefoglalhatjuk a feladatunkat: bármit 
is tennék, legyen jelen benne a keresztény 
ember hivatástudata. A mai vasárnap, 
amikor közösen elmondjuk a Hiszekegyet, 
újítsuk meg keresztségi fogadásunkat, amit 
keresztségünk alkalmával szüleink, 
keresztszüleink tettek. Legyünk hálásak 
azért, hogy Isten bennünket is gyermekévé 
fogadott, és éljünk úgy, hogy rólunk is 
elmondhassa: íme az én szeretett 
gyermekem, akiben kedvem telik. 
http://frh.theol.u-
szeged.hu/mihaly/ukeresztelkedesa.htm 

 

Édesapja IV. Béla király, testvére 
Szent Erzsébet. Tatárjárás idején 
született Margit. A szülők végső 
szükségükben a születendő 
gyermeket Istennek ajánlották. 
Csoda történt. A nagyhatalmú Batu-
kán meghalt, a seregei 
visszavonultak. Margit domonkos 
nővérekhez került. Atyja új 
kolostort épített a Duna egyik 
szigetén, a mai Margit-szigeten.  

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 
 

Muzslyán a téli szünidőben 

őrsvezetőképző tábort szervez a 

VMCSSZ. Most is 18 cserkészjelölt 

van itt egész Vajdaságból.  

Azt a nevelési módszert igyekeznek 

megtanulni, mellyel ezután ők is 

szerte Vajdaságban példaadással 

emberebb embereket fognak 

nevelni. A vezetés és nevelés első- 

 

Árpádházi 

 

Szent 

 

Margit 
 

sorban példa-

adás. A cserkész 

legjobb példaké-

pe pedig Jézus 

Krisztus. 
 
 

Gabona Ferenc 
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