
2010. január 6. és 2010. június 17. közötti események (2010.12.30.)

Kedves  Látogató!  Ebben  a  menüpontban  azon  archívált  híranyagok  olvashatók, 
amelyek a HÍREK menüpontban voltak megtalálhatóak  2010. január 6-a és 2010. 
június 17-e között! A hírek időrendben visszafelé haladnak!

ÖKUMENIKUS GYERMEKNAP
Kiss Zsolt Káplán Atya kezdeményezésére június 17–én ökumenikus gyermeknapot rendeztünk 
a Vencsellői Plébánián. Ezen a napon 33-an vettünk részt, délelőtt 10 órakor volt a gyülekező. 
Ezt  követően  Sári  András  Plébános  Atya  nagy  szeretettel  köszöntötte  Iski  István  görög 
katolikus Parókus Atyát, Szabó Gyula református Tiszteletes Urat és kedves feleségét, valamint 
a gyerekeket. A rendezvényt közös imával kezdtük. Majd ezt követően Zsolt atya 3 csapatra 
osztotta a nebulókat.

A  sorversenyek  a  nagykerti  focipályán  kerültek  megrendezésre  (zsákba  futás,  rákjárás, 
nutellás kenyér evő verseny hátratett kézzel, gólya viszi a fiát, szájba fogott pohárral vinni a  
vizet, ping-pong labda lábbal terelése).

Ezt  követően  a  plébánia  udvaron  elrejtett  feladatokat  kellett  megoldani.  (pl:  Hozzatok  5 
lecsapott szúnyogot! Hozzatok pókhálót! Hozzatok egy fehér zoknit!)

Az  ebédre  várakozva ifjúsági  énekeket  énekeltek  a  gyerekek,  melyeket  Zsolt  atya  gitárral 
kísért.  Mielőtt  a  virsli  evéshez  hozzá  fogtunk  volna,  Iski  István  parókus  atya  vezetésével 
közösen imádkoztunk. Ebéd után fagyizásra is lehetőség volt. A sorversenyen 1. helyezést elért 
csapat tagjai, 2 gömb fagyit kaptak ingyen.

Délután focizásra volt lehetőség, ahol a bíró Sári András atya volt. A társasjátékot kedvelők 
pedig  káplán  atyával  játszhattak  a  közösségi  teremben.  De  voltak  akik  bújócskáztak, 
labdáztak, vagy „csak” beszélgettek. Ezt a csodálatos napot Szabó Gyula tiszteletes úr, imában 
köszönte meg.

Úgy gondolom mindenki nagyon jól érezte magát ezen az Ökumenikus Gyermeknapon.

Hála érte a Jó Istennek és a szervezőknek!

Ezúton  köszönöm  meg  Répási  Gyulának,  hogy  lehetővé  tette  a  plébánia  udvaron  a 
kedvezményes fagyizási lehetőséget.

Bízom benne, hogy ez a nap hagyománnyá fog válni egyházközségünkben!

A gyermeknapon készült fotókat megtekinthetik a KÉPGALÉRIÁBAN!

Varga Istvánné

KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK 
ÜNNEPE A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

A Vencsellői Plébániatemplomban is lázas munkával készültek a Hívek, Krisztus Urunk Szent 
Testének és Vérének méltó megünneplésére. Már korán reggel diszítették a sátrakat, melyek 
valóban szemetgyönyörködtető látványt nyújtottak. 



Majd  az  ünnepi  Szentmisét  követő  körmenetben  méltó  helyet  adtak  a  legszentebb 
Oltáriszentségnek.

A KÉPGALÉRIÁBAN tekinthetők meg az akkor készült fotók!

ÚRNAPJA A GÁVAI MUNKÁS SZENT JÓZSEF 
TEMPLOMBAN

2010. június 6-án a gávai Munkás Szent József templomban is megünnepelték a mi Urunk 
Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, azaz Úrnapját.

____________________________________________________
Az Úrnap gyökerei a világegyházban egészen a 13. századig nyúlnak vissza. Az 
augusztinánus rendi apáca Liège-i Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult 
az eucharisztia-ünnep létrehozása érdekében a tudós dominikánus  St-Cheri 
Hugóhoz,  Jacques  Pantaléonhoz (a  későbbi  IV.  Orbán  pápához)  és 
Robert  de  Thoret  liège-i  püspökhöz.  Ebben  az  időben  a  püspökök 
beiktathattak helyi egyházi ünnepet: 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott 
össze és elrendelre a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását.
Általánosan elterjedt csak Juliana és Robert püspök halála után lett az ünnep. 
1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina 
templomban.  Az  átváltoztatás  pilllanatában  kétség  szállta  meg,  valóban 
Krisztus  testévé  válik-e  a  kenyér  és  a  bor,  amikor  a  megtört  ostyából 
vércseppek  hulltak  a  korporáléra  (ostyaabrosz).  A  véres  korporálét  1264. 
június 14-én Orvietóba 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában hirdette 
ki, hogy azentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön 
tartsák meg az úrnapja ünnepét.
Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz: az úrnapja idejére már teljes 
virágdíszbe  öltözteti  a  tavaszt  vagy  a  kora  nyarat  a  természet.  Az  úrnapi 
körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi 
virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe. A körmeneten Magyarországon 
más országoktól  eltérően négy stáció  van: négy oltárt  állítanak,  amelyet  a 



pappal  és  az Oltáriszentséggel  végigjárnak a hívek.  Az úrnapi  körmenetnek 
saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak 
felé  áldást  oszt.  Ilyenkor  azokért  is  imádkoznak,  akiket  a  négy  égtáj  felé 
osztott  áldás  akaratlanul  is  elér.  Az  első  adatok  magyarországi 
megünnepléséről  1292-ből  és  1299-ből  valók.  Az  1501-es  budavári 
körmeneten részt vett II. Ulászló király is. Nagy tömeg jelenlétében elégették 
Mohamed jelképes mecsetjét, koporsóját és török katonákat ábrázoló bábukat.

____________________________________________________
Az idei  Úrnapját a Munkás Szent József  templomban, Zsolt  Atya jellemezte 
találóan: az egyik szemünk sír, a másik meg nevet.
Gáván is az elmúlt évtizedekben nagy hagyománya alakult ki az úrnapi sátrak 
készítésének.  Már  a  vasárnapot  megelőző  napon  az  egyházközség  férfi 
tagjainak egy csoportja, koradélután gyűjtötték, majd a templom négy sarkán 
leásták a sátrak vázait, amikhez dús lombú ágakat erőstettek.
Az ünnep napján pedig kora reggel, férfiak és asszonyok serényen díszítették 
virágaikkal, a korábban elkészült sártakat. Az egyes sátrakban képek kerültek 
fel, melyek Krisztust vagy a Szent Szűzet ábrázolták, majd pedig a hófehér 
terítővel díszített oltár.
Amikor elkészültek az úrnapi sátrak, valóban szemetgyönyörködtető látványt 
nyújtottak,  de mindenki  lelke mélyén tudta jól,  hogy az igazi  ékességét az 
Oltáriszentség ünnepélyes jelenlétével kapja meg.
Azonban az idei  évben erre, a már szép hagyománnyá kialakult  "munkára" 
nem volt szükség. Ez volt az idei ünnepnek az a része -a gávai Egyházközség 
hívei számára-, amely miatt az egyik szemünk sírt.
Azért nem kellett sátrat építeni, mert az egyházközség sikeresen pályázott a 
templom külső felújítására. 

Bizony az ünnepre már, a templom külső vakolatának nagy része már le volt 
hántva, valamint az építési eszközök is az udvaron le voltak rakva.
Ez pedig minden egyházközségi tag másik szemében örömet jelent.
Így  az  úrnapi  körmenet  a  templomban lett  megtartva,  oly  módon,  hogy a 
kórus alatt volt két díszített oltár, valamint a Jézus Szíve- és a Mária oltár. 



Az  Oltáriszentséggel  Káplán  Atya  és  az  aszisztencia  mozgott  ezen  oltárok 
között, és ezen helyeknél lettek felolvasva az evangéliumok és részesültónk 
szentségi áldásban is.
Mindezen  szükségszerű,  átmeneti  körülmények  ellenére,  ünnepi  örömmel 
dicsőítette a gávai Egyházközség is  a köztük mindenkor jelenlévő Szentségi 
Jézust.

EGYHÁZMEGYEI GYERMEKNAP HARANGODON
Már hagyományként vettünk részt május 8-án az 5. születésnapját 

ünneplő egyházmegyei gyermeknapon. Reggel 7 órakor indultunk el 24 
gávavencsellői, 9 tiszaberceli hittanos gyermekkel és 4 felnőtt kísérővel.

A gyülekező után Kardos György szervező nagy szeretettel köszöntött 
mindenkit. Tóth László atyával közösen imádkozva kezdtük a programot. 
(Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Szívem első gondolata) Ezt követte a 
Nyíregyháza-Borbánya Ifjúsági csoport előadása. 10 órakor Ki az ügyesebb?-
Akadályverseny-sorverseny kezdődött. Mi, felnőtt kísérők is lelkesen 
bekapcsolódtunk a versenybe. Délben mindenki elfogyasztotta a magával 
hozott ebédjét. 13 órától szabad program volt. Válassz ás játssz! (Kézműves 
ház, tánctanulás, állatsimogató, íjászat, méta, foci, játékok.) Sokan a focit 
választották, voltak akik, Kiss Zsolt káplán atyával játszottak. A felnőttek 
táncot tanulhattak. A nap folyamán lehetőség volt kemencében sült lángos 
kóstolásra is. 15 órakor a Képmás zenekarral énekeket tanultunk. Az ajaki 
máriás lányok virággal díszített kereszttel és Szűzanya szoborral a színpadra 
vonultak. Bosák Nándor püspökatya, és a jelenlévő atyák közül néhányan 
követték őket, majd közösen elimádkoztuk a Lorettói Litániát.

Ezután Tóth László atya kihirdette az egyházmegyei hittanverseny 
eredményeit. Végre sorra került a gyermeknap versenyeinek az 
eredményhirdetése, amit nagy izgalommal vártunk. Nem hiába! 
Gávavencsellő egyházközség csapata II. helyezést ért el. Ennek 
hallatára nagy volt az örömujjongás. Hittanosaink csillogó szemekkel vették át 
az oklevelet és a bőséges ajándékokat püspök atyától, amit a buszon 
szétosztottunk. Örömünket fokozta, Varga Dávid a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye „harangodi gyermeknap logója” címmel meghirdetett pályázaton 
elért V. helyezése. Munkáját oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták. A nap 
végén püspök atya a jó Isten áldását kérte mindannyiunkra.



A hittanos gyermekek nevében hálás szívvel köszönöm meg Sári András 
plébános úrnak, hogy ismét lehetővé tette számunkra ezt a lelkiekben gazdag 
napot. Köszönöm Kiss Zsolt káplán atyának, Pilling Antalnak, Purger 
Józsefnének, és Cziva Lászlónak a gyermekekért hozott áldozatát.

Ez a vidám, játékos gyermeknap csodálatos ajándék volt számunkra a jó 
Istentől. Az együtt töltött nap emlékét őrizzük meg, hogy életünk mindig 
gazdag legyen! Jó volt együtt lenni Harangodon!

VARGA MELINDA

A Gyermeknapon készített fotókat a KÉPGALÉRIÁBAN tekinthetik meg!

ANYÁK NAPJA

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
A  gyermekek  Zsolt  atya  által  összeállított  műsorral  köszöntötték  az 
édesanyákat és a nagymamákat. Az énekeket káplán atya és Nánási Dániel 
gitárral  kísérte.  A köszöntő után minden édesanyát és nagymamát egy-egy 
Szűzanya szentképpel ajándékoztak meg a szereplők.
A hittanosok megható műsora könnyet csalt ki az édesanyák és nagymamák 
szeméből.

A köszöntésről további fotókat tekinthetnek meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

BÚZASZENTELŐ
A  Magyar  Püspöki  Kar  rendelkezése  szerint  a  búzaszentelő,  illetve  a  jó 
termésért végzendő könyörgések napja április utolsó vasárnapja.



A földre szállott Ige az Istenember eget és földet egybefogó hatalma árad az Egyház 
szentelő, áldó szavaiból, amikor imádságait a négy égtáj felé fordulva énekelteti és a 
négy evangélium szent szavait mondatja el. Krisztus jelenik meg ekként hatalmával a 
mezőkön, hogy megáldja verejtékező, küszködő gyermekeit.
A Szentmiséről további fotókat tekinthetnek meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOK VASÁRNAPJA
Varga melinda gondolatai

Ezen  a  vasárnapon  az  ősegyház  által  kedvelt  jó  Pásztor  képben  Krisztus 
egyetemes emberszeretetének kifejezését láthattuk.
Az  emberek  úgy  tartoznak  Krisztushoz,  mint  a  juhok  a  pásztorhoz:  féltő 
gonddal  őrzi  őket,  ő üdvösségük forrása:  „Örök életet adok nekik, nem 
vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket a kezemből.” Már ez a 
mondat  boldogsággal  tölt  el  minket.  Eltűnik minden félelem és aggodalom, 
mert Jézus, a jó Pásztor életét adta értünk, juhaiért. A kötelék, amely hozzá 
köt örök és elszakíthatatlan!
Jézus ajándékának egy feltétele van: 

„Juhaim hallgatnak szavamra…követnek engem.” 
Ezt az ajándékot átadta apostolainak is. Ez azt jelenti, hogy az ő pásztorságát 
is  átveszik.  Ezzel  az Egyház életének szerves részévé tette a pásztorságot. 
Pásztorai által megad minden segítő kegyelmet ahhoz, hogy övéi meghallják 
szavát és kövessék hívását.
A jó Pásztor senkit sem zár ki nyájából, hiszen minden emberért adta életét.
Nincs  az  a  lélek,  aki  ne  szorulna  rá  egy  pásztorra,  aki  irányítja,  még  ha 
kegyelemben, tehetségben jóval kisebb is. Jézus tudta, hogy pásztorok nélkül 
nem boldogulhatunk.
A papság évében még inkább imádkozzunk, hogy legyenek pásztoraink, akiket 
a jó Pásztor hívott meg.
A  jó  Pásztor  pedig  segít  mindazoknak,  akik  egyszer  kezüket  Jézus  kezébe 
tették, és állandóan velük van, ismeri, bátorítja és vigasztalja őket!



Jópásztor  vasárnapja  alkalmából  Zsolt  Atya,  az  Ünnepi  Szentmise végén,  a 
Plébániai Vegyeskar által énekeket adtak elő. Az énekek alatt gitárkíséret is 
volt  -  Káplán Atya és két ifjú tanítványa által,  aki  Nánási  Dániel  és  Vincze 
Krisztián.
Az ünnepségről további fotókat tekinthetnek meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

BŐVÜLT A LINKTÁR

Ezúton  tájékoztatjuk  a  honlap  minden  Kedves  Látogatóját,  hogy  új 
bejegyzéssel  bővült  a  Linktár menüpont.  Egy  kattintással  rátalálhatnak  és 
informálódhatnak  a  közeli  Máriapócsi  Kegyhely  2010-es  búcsú  rendjéről, 
valamint arról, hogy mikor látogatható a nemzeti kegyhely és mikor vannak ott 
Szent Liturgiák!

HAMVAZKODÁS
Hamvazószerda  az  őskeresztény  hagyományból  merít:  a hívők  a  vezeklés 
részeként  hamut szórtak a fejükre.  Ennek emlékét őrizzük ma is:  az előző 
évben  megáldott  és  elégetett  barka  hamujából  a  pap  hamvazószerdán  (és 
nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt 



mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”  A hamu 
egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A hamvazkodás tehát arra emlékeztet minket, hogy porból vagyunk és porrá 
leszünk.  Ez  a  gondolat,  amely  emberi  bizonyosság,  ne  ébresszen  bennünk 
sorsunkba való tétlen belenyugvást. Éppen ellenkezőleg: a liturgia, miközben 
hangsúlyozza,  hogy  halandó  teremtmények  vagyunk,  emlékeztet  Isten 
irgalmas kezdeményezésére, aki azt akarja, hogy részesedjünk saját örök és 
boldog életéből. A hamvazkodás szertartása arra buzdít, hogy ne korlátozzuk 
életünket az anyagi valóságokra, amelyek pusztulásra vannak szánva. Ehelyett 
adjuk át magunkat a megtérés és a bűnbánat kegyelmének, hogy eljussunk a 
természetfölötti élet csúcsaira.

A szertartásról fotók tekinthetők meg a KÉPGALÉRIÁBAN!

VARGA MELINDA

Egyházközségi kommunikációs felelős

A VENCSELLŐI HARANG SZÓLT AZ MR1 
KOSSUTH RÁDIÓBAN

Cserpák Bernadett cikke

2010. január 25-én és 30-án délben a Vencsellői  Római Katolikus Templom 
harangját  hallhattuk  az  MR  1  Kossuth  Rádióban.  A  déli  harangszó  előtt  a 
templom  és  harangjának  történetét  is  ismertették.

A  KÖVETKEZŐ  LINKRE  KATTINTVA  ÖN  IS  MEGHALLGATHATJA  A 
TEMPLOM  HARANGJÁNAK  HANGJÁT!

www.youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=a3P5hYVUYco


SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANU
Február 3.
+316 táján

Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység 
azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és 
a  népszokásokban  figyelemreméltó  elevenséggel  maradt  meg,  életükre 
vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek 
tekinthetők.

Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, 
hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet 
élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek 
indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette 
nem éppen  egyezett  a  kor  püspök-eszményével.  Innen  vezette  imádkozva, 
tanácsokat  osztva  és  gyógyítva  a  rábízott  közösséget.  Vadállatok  őrizték, 
háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, 
hanem  Agricola  helytartó  poroszlói  is,  aki  316  táján  még  folytatta 
Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár 
rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék 
testőrség nem tudott  segíteni  a remete- püspökön, mert ő ellenállás nélkül 
engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem 
bírták  hittagadásra  kényszeríteni,  a  szokásos  megkorbácsolás  után 
siralomházba került.  Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget 
kérő  ember  kereste  föl.  Rabságában  sok-sok  csodát  tett,  amelyekről  a 
legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték.

Hogy  a  történelmi  tények  talaján  maradjunk,  a  szentnek  széles  körben 
elterjedt kultuszából kell kiindulnunk. Kezdetben hallgatnak róla az egyébként 



annyira beszédes görög atyák. Eszerint a Balázs-tisztelet nyilvánvalóan nem 
közvetlenül a halála után kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a 6. századtól, 
nyugaton a 9. századtól már mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték.

Elterjedt  ereklyéinek  kultusza  is.  Így  hamarosan  föltűnnek  Szent  Balázs 
maradványai  Tarantóban,  St.  Blasienben,  Mainzban,  Trierben,  Lübeckben, 
Párizsban és Raguzában, ahol a város védőszentjévé is lett. Számos templomot 
szenteltek neki Konstantinápolyban és Rómában egyaránt.

Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő középkorban 
a  tizennégy  segítőszent  közé  sorolták.  Ezek  ismeretében  meglepő,  hogy  a 
Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett 
és a 17. században nyomtatták ki a Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) 
függelékében.

A Balázs-legenda első, a 9. századból származó képi ábrázolása a római Szent 
Kelemen-bazilika  altemplomában  található.  Egyes  jeleneteket  ábrázol  a 
Paderbornban lévő abdinghfi hordozható oltár az 1100 körüli időkből.

Balázst  a  középkorban  rendszerint  püspöki  öltözetben  vagy  palástban 
ábrázolták;  pásztorbottal  (15.  század)  és  keresztbe  illesztett  gyertyákkal; 
sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda 
szerint kínzatása alkalmával a testét tépték); ritkábban egy fiúval.

Tisztelete  a  latin  egyházban  a  12.  századtól  lett  általános,  mégpedig  egy 
gégedaganat  elleni  imádsággal  kapcsolatban.  Később  vérzések, 
hólyagbetegségek (a német név alapján: Blasius -- Biase = hólyag), továbbá 
kelések,  kólika,  pestis  és  fogfájás  esetén  fordultak  hozzá.  Részben érthető 
kapcsolat  révén  aztán  védőszentje  lett  az  orvosoknak,  a  takácsoknak 
(gereben!), valamint a szélmolnároknak és a fúvós muzsikusoknak (blasen = 
fújni).  Mint  az  állatok  barátja  oltalmazza  a  háziállatokat  és  a  nyájakat  a 
farkasoktól.  Vincéhez hasonlóan időjelző szentként  is  tiszteletik:  ünnepének 
ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi.

A hívő nép még ma is  szívesen fogadja a  szent  áldását  a  Gyertyaszentelő 
gyertyáinak szelíd fényében. Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 
3-án.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.

Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától 
fuldokolt. A szent megáldotta a fiút -- egy másik változat szerint eltávolította a 
szálkát --, és így megmentette a haláltól.

Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített 
egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony 
hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt 
adós:  a  gyertya-fölajánlás  évenkénti  megismétlését  különleges  áldásával 
kötötte össze.

A szent  csodáiból  nem hiányzik  annak a magatartásnak a megnyilvánulása 
sem,  amelyet  humornak  vagy  paraszti  huncutságnak  lehetne  nevezni.  A 
helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, 



amelybe  korábban  keresztény  asszonyokat  fojtottak,  mert  beleszórták  a 
helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a 
partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva 
a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy 
saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt 
férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

Istenünk,  aki  Szent  Balázs  püspököt  oltalmazó  segítségül  adtad  népednek, 
kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi  életünkhöz egészséget és békét, 
örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!

URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT

VARGA MELINDA GONDOLATAI ...

Várakozás  töltötte  el  az  embereket  a  Messiás  érkezésére,  Keresztelő  János 
idején. Aki valamilyen formában megfelelt egy bizonyos messiási képnek, arról 
azt gondolták, hogy végre ő az, akit az Úr elküldött népe szabadítására. 

János azonban tudatában volt személyes hivatásának és küldetésének: „Nem 
a Messiás vagyok, hanem csak az előfutára. Én csak vízzel keresztelek,  
a Messiás majd Szentlélekkel.” 

És  ennél  a  vallomásnál  megjelent  Jézus,  és  a  nép  után  utolsóként 
megkeresztelkedik a Jordánban. Imádság előzi meg keresztségét, tudja, hogy 
bizonyos értelemben,  „ez az ő órája”,  vagyis nyilvános fellépésének ideje. 
Keresztelő János felismeri Őt, és alámeríti Jézust a Jordán vizében. A Mennyei 
Atya hangja pedig igazolja, hogy Jézus az Ő szeretett Fia, akiben kedve telik.

A Vízkereszt ünnepével lezárul a karácsonyi időszak. Újra vissza kell térnünk a 
Jézus  –  követés  hűségéhez,  a  mindennapokban  megnyilvánuló  keresztény 
élethez.  Ma éppen ez  hiányzik.  Gyengül  a  tanúságtételünk,  mert  a  világ  a 
maga újdonságaival elvonja a figyelmünket a rendszeres és kitartó imádságtól, 
a keresztségben kapott kegyelmek növelésétől.

A Vencsellői Nagyboldogasszony Plébániatemplomban tartott, ünnepi 
Szentmise keretében vízszentelést Sári András Plébános Atya. 

A szertartás pillanatait megtekinthetik a KÉPGALÉRIÁBAN!
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