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A betegek szentsége 

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, 
és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az 
Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a be-
tegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ 
el, bocsánatot nyer” – írja a betegek kenetéről Szent 
Jakab (Jak 5,14−15). Ez által a szentség által segíti 
Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét 
az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt 
Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből 
származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás 
kísértésén, és végül eljussanak az örök életre. Ha Isten 
is úgy akarja, a szentség a betegség gyógyulását is 
elősegítheti. Már csak ezért sem helyes az a felfogás, 
hogy csak a halál küszöbén álló embereknek való. 
Ezért is nevezi ma az Egyház ezt a szentséget nem 
utolsó kenetnek, hanem betegek kenetének. Ha a 
gyógyulás nem következik is be, a szentség segít, 
hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja 
el szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó 
szenvedésével, Magáévá teszi az ilyen beteg Szent 
Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben 
kiegészítem, ami Krisztus szen-vedéséből hiányzik, 
testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ami Krisztus 
szenvedéséből “hiányzik”, az nem az ő része, hanem a 
mi részünk. Amikor mi Krisztus lelkületével kivesszük 
a mi részünket is, akkor lesz mindent átfogóvá Krisztus 
keresztje, és teljesedik be általa a feltámadás. A kenettel 
való megkenés liturgikus szövege miközben a pap 
megkeni a hívő homlokát: ,,E szent kenet által és 
nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr 
a Szentlélek kegyelmével.” Azután megkeni a hívő két 
tenyerét is, és ezeket a szavakat mondja közben: ,,Sza-
badítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen 
meg jóságosan!” A betegek kenetét február 11-én, a 
betegek világnapján, a Boldogságos Szűz Mária lour-
des-i megjelenésének ünnepén szolgáltattuk ki a 
templomot szép számmal megtöltő idős és beteg 
testvéreinknek. 

 (P. János) 

 
 

A Házasság Hete 
 
Az első házasság, amelyről a Bibliából hiteles infor-
mációnk van, mindjárt nagy traumával kezdődik- 
Ádám és Éva kiűzetik a Paradicsomból.  
Az újszövetség is házassággal kezdődik. József csa-
ládfájának bemutatása után kiderül, hogy Mária fogant 
a Szentlélektől, és József nevelőapja lesz Jézusnak. 
József el akarja bocsátani Máriát, de számára hiteles 
megerősítést kap, hogy ne féljen teljesíteni Isten aka-
ratát. A házasság tehát folytonos feladat elé állít min-
ket. 
Szokták mondani, hogy a család lelke az édesanya, a 
Szentlélek szűrődik át a lényén. Az apa Krisztus jelenléte 
a családban. Ebből következik, hogy a férjnek járni 
kell a krisztusi utat. A feleséget úgy kell szeretnie, 
hogy a Szentlélek szépsége legyen feleségében örök 
öröm számára. Ha rátekint, őt lássa minden nő közül 
a legszebbnek, attól függetlenül, hogy mennyi évet 
töltöttek már együtt. A feleség érzi, hogy mennyi fi-
gyelmet, szeretetet kap. Ebből merít erőt a minden-
napok feladataihoz.  
A házasság szentsége védelem a házaspár számára. 
Igen, szükség van védelemre, hiszen nyilvánvaló, hogy 
folyamatos nehézségbe ütközik a szentségi házasság. 
A boldog házasság csak Istennel közösen sikerülhet. 
Ezért a férfi eszménye a krisztusi ember. Ez nagy se-
gítség a gyereknevelésben, ahol a gyermek belenő 
az anya és apa közötti szeretetkapcsolatba. A férj és a 
feleség szentségi kapcsolata, Isten jelenléte a házas-
ságban kivetül minden kapcsolatra.  
A Házasság Hete ehhez ad segítséget. Ezen a két 
héten több figyelmet szentelünk egymásnak. Szeret-
nénk a szeretetben növekedni. Közös programokon 
veszünk részt és figyelmünkkel halmozzuk el a másikat.  
Részt vehetünk a 2021-es év szombathelyi Házas-Tár-
sas-Játékán. Szombathelyen nyolcadszor, Magyar-
országon tizenegyedik alkalommal. A már húsz or-
szágban jelen lévő mozgalom célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a házasság, a család értékeire, valamint se-
gítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a 
párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A február 
7. és 14. között zajló országos rendezvénysorozat há-
zaspár nagykövete Pálúr János orgonaművész és fe-
lesége, Pálúr Kornélia. A központilag szervezett prog-
ramok fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök 
felesége. 
Szombathelyen a programsorozat nyitásaként közös 
imára hívták a házaspárokat és mindenkit, aki Isten 
elé vinné a házasokat, házasságra készülőket, nehéz-
séggel küzdőket. Az első feladatot teljesítők jókedvű 
videója itt látható: https://youtu.be/E0UkdAhaLjE  

  
(Gyenese Csilla) 
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Hirdetések 
 

1. Szerdán, 17-én Hamvazószerda, ezzel megkezdődik a nagyböjti időszak. Ezen a napon és jövő vasárnap 
minden szentmise vé-gén a hamvazás szentelményé-ben részesítjük a testvéreket. Hamvazószerda szigorú 
böjti nap, 18 éves kortól napi három- szori étkezést, egy jóllakást és hústilalmat ír elő az egyház, 14 éves 
kórtól pedig hústilalmat.  

2. A már hagyománnyá vált nagyböjti stációs szentmisékre idén a járványügyi helyzet miatt nem kerül sor. 
Helyette nagyböjti előkészületünk részeként Püspök atya szerdán és pénteken 6.30-kor szentmisét mutat be 
a székesegyházban.  
 
3. Közösségileg február 19-én, pénteken veszünk részt a stációs szentmisén. Ezen a napon a reggel 6.30-as 
szentmise elmarad, és a székesegyházba megyünk. Ugyanezen a napon du. 17.00 órakor keresztutat 
imádkozunk egy-egy plébániai közösség részvételével. Buzdítjuk a testvéreket a közös részvételre! Az első 
alkalmon a Ferences Világi rend tagjaival imádkozhatunk.  

Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!

Február 
17. 

Hamvazós
zerda 
†††

Joel 
2,12-18; 

2Kor 
5,20-6,2; 

Mt 
6,1-6.16-1

8.

Csakis akkor ismerjük meg a jót, ha megcselekedjük azt, 
rosszat pedig akkor, hogyha nem cselekedjük meg 

Olyan napirendet készítek a 
nagyböjt idejére, amely az 
Örökkévalóhoz visz köze-

Február 
18. 

csütörtök

MTörv 
30,15-20; 

Lk 9,22-25.

A kígyó a termékenységi kultuszokon keresztül szól 
emberhez: Ne ragaszkodj ehhez a távoli Istenhez, 
semmit sem tud adni neked! Ne ragaszkodj ehhez 

szövetséghez, amely oly messzi tőled, és annyi korlá-
állít eléd! Merülj alá az élet áramába, mámorába 

extázisába, így részesedhetsz magad is az élet valóságá-
és halhatatlanságában, az élet istenségében! Akkor 

okos, ha így cseleks-

Az esti imám része a 
lelkiismeretvizsgálat és a 
hálaadás. Mindennel és 

mindenkivel megbékélve térek 
nyugovóra.

Február 
19. 

péntek ††

Iz 58,1-9a; 
Mt 

9,14-15.
Az ember csakis akkor ismeri el hibának a hibát, ha 

megszabadult 
A reggeli imában tudatosan teszek 

jó elhatározásokat, és ezekre 
napközben reflektá-

Február 
20. 

szombat

Iz 
58,9b-14; 

Lk 5,27-32.

Jézus szavai szerint a Szentlélek feladata, hogy 
a világot a bűnről (vö. Jn 16,8). Amikor ezt halljuk, 
feldühödünk. Miért kell az embernek mindig újra fe-
olvasni a bűnt? …nem azért hogy megalázzon min-

hanem azért, hogy igazzá, s ezáltal egészségessé te-
hogy megváltson min-

Tudatosítom magamban a napi 
apró örömöket azzal is, hogy 

bennük az örök Jóság jelenlétét 
szemlélem.

Február 
21. 

Nagyböjt 
1. 

vasárnapj
a

Ter 2,7-9; 
3,1-7a; 
Róm 

5,12-19; 
Mt 4,1-11.

Minden idők minden kísértése nem Isten tagadásával, 
nyílt ateizmusba való alázuhanással kezdődik, 

felébred a bizalmatlanság, miszerint itt a szabad-
korlátozásáról van szó, s ily módon a szövet-

engedelmesség egyfajta bilincsként hat az emberre, 
elzár az élet tulajdonképpeni 

A vasárnapi szentmisét a szavak 
átimádkozásával bensőleg átélve 

ünnepelem.
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