
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, jan. 19. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP  

                            8  
                         ½ 10 Kovács, Balás, 
 Brunner és Váraljai 
 családok † tagjai   
 este 7    

 
Hétfő, jan. 20.  
1Sám 15,16-23 7  
Mk 2, 18-22 

Kedd, jan. 21. SZENT ÁGNES VÉRTANÚ 
1Sám 16,1-13 7  
Mk 2, 23-28 

Szerda, jan. 22. BOLDOG BATTHÁNYI LÁSZLÓ  
1 Sám 17,31-33 7 † Vera 
Ml 3,1-6 4-8 Csendes Szentségim. 
 
Csütörtök, jan. 23.   
1Sám 18,6-9  7  
Mk 3,7-12  
 
Péntek, jan. 24. SZALÉZI SZENT FERENC 
1Sám 24,3-21 7  
Mk 3, 13-19   
 
Szombat, jan. 25.  SZENT PÁL APOSTOL MEG-

TÉRÉSE 
ApCsel 9,1-22 7 Igeliturgia 
Mk 16,15-18 este 6 Élő András 
  

Vasárnap, jan. 26. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP  
 8 † Judit  
 ½ 10 Élő Mária 
 este 7    

 
 
 

 
 
 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva, Salacz Nadine. 
Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 
HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány:   Iz 49,3.5-6 
Téma: Az eljövendő Megváltó a nemzetek világossága 
és az egész világ üdvössége lesz. 
Az ,,Isten-szolgáról'' szóló második éneket egészében 
(Iz 49,1-6) nagyhét keddjén olvassuk. A mai evangéli-
umi szakasz is ehhez kapcsolódik: A Keresztelő elis-
meri Jézust Isten Bárányának, ,,Isten (vezeklő) Szol-
gájának'' -- mert e kettő az ő nyelvén és bemutatásá-
ban egyet jelent. Isten a ,,pogányok világosságává'' 
tette szolgáját (Iz 49,6), üdvösségszerzőnek a föld 
minden népe számára. János pedig azért jött, ,,hogy 
tanúságot tegyen a világosságról'' (Jn 1,7-8). 
 
Szentlecke:    1Kor 1,1-3    
Téma: Krisztus mindnyájunkat meghívott az üdvösség-
re. 
Rövid, súlyos nyitánnyal kezdődik az első korintusi levél 
olvasmánya, mely a következő vasárnapokon folytatódik 
(a 8. vasárnapig). Sz Pál figyelmezteti az általa alapított 
egyházközséget, hogy ő Jézus Krisztus apostola, 
ugyanazon Isten akaratából és hívására, akinek a korin-
tusi hívők Isten szent népévé való meghívatásukat kö-
szönhetik. ,,Szentek, megszenteltek'' ők, mert Isten ma-
gához hívta őket Krisztus halála és föltámadása által. Az 
apostol és a közösség szintén elválaszthatatlan Isten 
akaratából. Pál apostoli tekintélye és a hívekkel való 
mély együttérzése ad e levél olykor kemény kitételeinek 
súlyt és építő erőt.  
 
Evangélium:  Jn 1,29-34  
Téma:  Keresztelő János tanúsítja, hogy Jézus az Isten 
Báránya. 
Három fontos kijelentés hangzik egymás mellett: 1. Jé-
zus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit; 2. le-
szállt rá a Szentlélek és Vele maradt; 3. Ő Isten válasz-
tottja (Isten Fia). E három tétel elválaszthatatlan János 
Messiás-képében. Mindhárom az Izajástól megjövendölt 
,,Isten-Szolgájára'' (Ebed-Jahve) utal. Iz 53 szól a má-
sok bűneiért szenvedő szolgáról, ki szelíd bárányként 
megnémul kínzói előtt; Isten pedig választottjának hívja 
őt, akire Lelkét küldi (Iz 42,1). Egy benső hang mondja a 
Keresztelőnek: Ez az! E felismerés hatóerejét csak ak-
kor sejthetjük, ha volt valaha hasonló rádöbbenésünk.  
 
A Szentlélekhez, aki a szeretet forrása. Imádlak té-
ged, harmadik isteni Személy, mint aki maga vagy a 
szeretet. Te vagy az Atyának és a Fiúnak élő szerete-
te és minden természetfölötti szeretet szerzője szí-
vünkben: Fons vivus, ignis, caritas, -- eleven kútfő, 
tűz, szeretet. Tűz alakjában szállottál le pünkösd 
napján, és te vagy a tűz, amely kiégeti szívünkből a 
bűn és hiúság salakját és felgyújtja bennünk az imá 
az eget egyesíted a földdel, amikor megmutatod ne-
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Mindig éljünk két lábbal a jelenben, 

és figyeljük, 

hogy most mit kell tennünk? 

 

A jövő - Isten titka. 

A jelenben meg használjuk a józan eszünket! 

Futó Károly atya gondolataiból 
 



künk az isteni természet dicsőségét és szépségét. 
Imádlak téged, örök, teremtetlen tűz, amely által a 
lelkek élnek, és amelyben egyedül válnak méltókká a 
mennyországra.    Isteni vigasztaló, megismerem 
benned a természetfölötti szeretetnek a szerzőjét, 
amely egyetlen menedékünk. Az ember természettől 
vak és keményszívű minden dolog iránt. Hogy ér-
hetné el magától a mennyet! Csak a te kegyelmed 
tüze újítja meg teljességgel és teszi fogékonnyá, 
hogy örülni tudjon annak, amiben nélküled nem lel-
né kedvét. Te, ó mindenható Vigasztaló, te maga a 
teremtő erő, te vagy a vértanúk számára fájdalmaik 
közepette az erő és a kitartás. Te vagy hitvallóidnak 
támasza, egy rejtett élet hosszú, egyhangú és ala-
csony munkáin át. Te vagy a tűz, amellyel az igehir-
detők megnyerik a lelkeket és a hittérítők munkájuk 
közben elfelejtkeznek önmagukról. Te általad ébre-
dünk fel a bűnnek halálából, hogy a teremtmények 
alacsony cselédi szolgálatát felcseréljük a Teremtő-
nek tiszta szeretetével. Általad ébresztjük fel ma-
gunkban a hitet, a reményt, a szeretetet és bánatot. 
Általad élhetünk ennek a földnek mérgezett levegő-
jében és maradunk mégis mentek a fertőzéstől. Álta-
lad tudjuk magunkat a szent szolgálatnak szentelni 
és teljesíteni felséges kötelességeinket. Te gyújtot-
tad meg lelkünkben a tüzet, amely által imádkozunk, 
elmélkedünk, bűnt bánunk. Ha te elhagysz bennün-
ket, éppoly kevéssé tudunk élni, mint ahogy nem 
élhetne a test, ha kialszik a nap fényessége.    Óh én 
szentséges és szenttétevő Uram! Ami jó van ben-
nem, csak tőled származik, nélküled évről-évre ros--
szabbá lennék és végül is valóságos ördög válna 
belőlem. Ha valamiképpen különbözöm a világtól, 
csak azért van, mert te választottál el tőle és szí-
vembe oltottad az Isten iránti szeretetet. Ha még 
olyan nagyon különbözöm a szentektől, onnan van, 
hogy az élet különböző helyzeteiben nem elég állha-
tatosan imádkozom kegyemeidért, és azokat a ke-
gyelmeket, amelyeket juttattál nekem, nem haszná-
lom fel eléggé. Sokasítsd meg bennem méltatlansá-
gom ellenére is a szeretet kegyelmét. Drágább kincs 
az a világ minden javánál, és én lemondok érette 
mindenről, amit a világ nyújthat. Add meg nekem ezt 
a szeretetet, ó Istenem, mert ez a szeretet az életem. 
Amen.                 (NEWMAN BÍBOROS IMÁJA, SÍK: DB, 160)   
 
Január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök 
mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timote-
us Lykaonia tartományának Lisztra nevű városából 
származott. Atyja pogány, anyja Euniké és nagyanyja 
Loisz buzgó zsidók voltak. Szent Pál második útján ma-
ga mellé vette Timoteust. Szent Pál Efezus püspökévé 
tette. Pál második fogsága idején Rómába ment, de az 
Apostol vértanúsága után visszatért. 97-ben szenvedett 
vértanúságot. Titusz antiochiai pogány szülők gyermeke. 
Az első apostoli, a jeruzsálemi zsinatra elkísérte Szent 
Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette apostoli 
útjain, és több fontos küldetést bízott rá és Timoteusra. 
Szent Pál Kréta püspökévé tette. Szent Pál halála után 
visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be életét. 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
Január 19-én a vasárnap esti szentmise után dicsőitő 
imát tartunk Gaál László vezetésével. Ez most kivétele-
sen a harmadik héten lesz, különben minden hónap má-
sodik vasárnapján tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk. 

Január 22-én, szerdán a csendes szentségimádást 
16.00-20.00 óra között tartjuk. A szolgálatot az egyéni-
leg jelentkezők vállalták. Köszönjük! 

– Szkladányi László és Nardai Kati – 
 

Gyónásra buzdítom a kedves híveket. A karácsonyi 
és húsvéti gyóntatások tapasztalata, hogy sokan csak 
egyszer vagy kétszer gyónnak egy évben, a nagy ünne-
pek előtt. Így eléggé elnagyolódik a lelki élet, és az áldo-
zás is sokszor hónapokig kimarad. Többeknek ajánlot-
tam, hogy a naptárukba írják be előre, több helyre, hogy 
„gyónni menni”.  Az előző évtizedekben nagyon jól be-
vált rendszer: az elsőpénteki (esetleg elsőszombati) 
gyónás. Nálunk is, elsőpénteken és elsőszombaton is 
lesz gyónási lehetőség. Bátran ajánlom, mert az egy 
külső támasz a belső továbblépéshez. 
 

Várom azon szülők jelentkezését, akik gyermekük el-
sőáldozását a NEK idejére tervezték, és ezt időben 
nálam jelezték is.  
 

A Szent Gellért Plébánia Katekézisre hív mindenkit, 
fiúkat és lányokat, felnőtteket, egyedülállókat és háza-
sokat, hívőket és hitetleneket 2020. jan. 20-tól kezdő-
dően minden hétfőn és csütörtökön 19 órától. Hely-
szín: Márton Áron kápolna Bp., XI. ker. Bartók B. út 149. 

 

Hasonlóan, Katekézis indul 2020. jan. 20-tól Budafo-
kon és 2020. jan. 27-től az Őrmezei Közösségi Ház-
ban.   – György atya – 
 

Kedves Karolinások! Szeretnénk közösen eldönteni, 
hogyan nevezzük el az új közösségi terünket.  Kö-
szönjük a számos beérkezett javaslatot, melyek közül az 
Alapítvány és az Egyesület vezetősége kiválasztott öt 
nevet, ezekre lehet most szavazatot leadni. Szavazni 
vagy az interneten lehet ezen a lin-
ken: https://forms.gle/iUtUBxupfQbPuitL7 vagy a kápolná-

ban található szavazólapokon.  

Minden karolinás részt vehet a szavazáson, de kérjük, 
mindenki csak egyszer szavazzon!  
Választható nevek:  

Apertus 
  

Bodavár 
  

La Boda 
  

SarokPont 
  

Várunk 
  

A szavazólapon csak egy nevet kérünk megjelölni. A 
szavazatok leadási határideje: JANUÁR 19. (vasár-
nap).          – Szabó Zsolt I. (Szabsi) – 

 

Farsangi buli a Mermelben 2020. febr. 15-én 18:00 
órától, ameddig bírjuk. Várunk minden korosztályt, lehe-
tőleg beöltözve, mivel a legjobb, legötletesebb jelmeze-
ket díjazni fogjuk. Külön felhívnám az őrsvezetők figyel-
mét, hogy remek alkalom egy kis csapatépítésre! Zene, 
tánc, étel ital lesz! Az igen hosszú és tartalmas zenei 
blokkról a Paulmetric gondoskodik. További részleteket 
a programról később osztunk a levelezőlistán és a 
Facebook eseménynél.           – A szervezők – 
 

A kápolnatakarítást január 18-án a Csóka – Schuszter 
családok, és január 25-én a Lapis család vállalták. Kö-
szönjük.               – Futakfalvi Bea – 
 
 

https://forms.gle/iUtUBxupfQbPuitL7
https://www.facebook.com/paulmetricofficial/?eid=ARC-TVCRSO4dgGs_H7hB8tIOPDwwpGLro6KA5afndkJ4CFDd_jWPIrt8nzvaEi096McBvZCeKkCTk8n4

