
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, jan. 26. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP  

 8 † Judit  
 ½ 10 Élő Mária 
 este 7    

 

Hétfő, jan. 27. MERICI SZENT ANGÉLA   
2Sám 5,1-7.10 7 † Dániel, † János 
Mk 3,22-30  † nagyszülők 
 
Kedd, jan. 28. AQUINÓI SZENT TAMÁS 
2Sám 6,12b-15.17 7  
Mk 3,31-35 
 
Szerda, jan. 29.  
2Sám 7,4-17 7  
Mk 4,1-20 4-8 Csendes Szentségim. 
 
Csütörtök, jan. 30.   
2Sám 7,18-19 7  
Mk 4,21-25 
 
Péntek, jan. 31. DON BOSCO SZENT JÁNOS 
2Sám 11,1-4a,5 7  
Mk 4,26-34   
 
Szombat, febr. 1.   
2Sám 12,1-7a 7  
Mk 4,35-40 este 6 † Malvin 
 
Vasárnap, febr. 2. URUNK BEMUTATÁSA A  
   TEMPLOMBAN  

 (Gyertyaszentelő Boldog- 
asszony) 

 8  
 ½ 10 Élő Endre / 91. szül.nap 
 12  Asbóth Dániel keresz- 
  telése 
 este 7   † Etelka, † László 
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány Iz 8,23-9,3 
Téma: Az eljövendő Messiás fényességet, örömet és 
szabadulást hoz népének 
A zsidó föld északi nagy részét Kr.e. 732-ben az asszír 
birodalom hódította meg és Galilea (Zabulon és Neftali 
törzsek) lakosságát elhurcolta. De a vigasztalan sötétbe 
belevilágít egy fénysugár (l. karácsonyéji mise 1. olvas-
mány): van remény, mert Gyermek született, aki Dávid 
trónját foglalja majd el. Neve, Emmanu-El (,,Velünk az 
Isten''), Isten segítő jelenlétét ígéri. Szt. Máté evangéli-
uma az ígéret beteljesedését látja abban, hogy Jézus 
épp e vidékről, Galileából jön, Isten uralmát hirdeti és 
megtérésre szólít.  
 
Szentlecke:   1Kor 1,10-13.17     
Téma: Az apostol egyetértésre buzdít. 
A korinthusi egyház meghasonlott, bár még nem bomlott 
föl, -- hisz Pál még az egész közösséghez szól. Vetél-
kedés dúl csoportok, köröcskék, ,,klikkek'' között, melyek 
más-más igehirdetőre vagy tanítóra hivatkoznak (melybe 
személyes rajongás is vegyül). Három kérdéssel mutat 
rá Szt. Pál, mily oktalan emberekre esküdni: vele Krisz-
tust osztják meg, s az evangélium eszközét, útját dúlják 
föl. Ez az eszköz nem egyes prédikátorok személyes 
kiváltsága (karizmája), hanem Jézus Krisztus keresztje. 
Csak ebből él az egyház. És ez ma is szól nékünk, a 
,,mi Urunk Jézus Krisztus nevében!''  
 
 Evangélium: Mt 4,12-23  
Téma: Jézus Kafarnaumban hirdeti, hogy beteljesedett 
az Írás szava: közel a mennyek országa. 
Jézus nyilvános működését épp akkor kezdi, mikor Já-
nos visszalép attól. Keresztelő Szt. János bebörtönzésé-
ről Szt. Máté szól (14,3-12). Jézust is majd 
,,kiszolgáltatják'': ez a próféta-sors. Annak, hogy a Mes-
siás Galileában lép föl és nem Júdeában -- ahogy azt 
várni lehetett -- kettős az oka: a Keresztelő elfogatása 
Júdeában és Izajás jövendölése (Iz 8,23-9,1; 1. olvas-
mány). E szakasz vége összegezi Jézus működését: 
meghirdeti Isten királyságát és gyógyítja a betegeket. 
Így kétféleképp hoz világosságot a sötét földre: ige és 
csoda együttesen lesznek hatékony jelei a jövendő üdv-
nek. -- De mindenekelőtt Máté elbeszéli az első tanítvá-
nyok meghívását (4,18- 22); ezek Péter és András, Ja-
kab és János, két-két testvér. Hallják a hívást és szívük-
kel értik meg, mielőtt eszük tudná, mit hoz számukra 
Krisztus követése, megaláztatásban és nagyságban.  
 
Sok mindent tettem tehát, amiben az akarás és ké-
pesség nem volt egy és ugyanaz.    Micsoda ellent-
mondás ez! S mi a magyarázata? A lélek parancsol, 
s a test huzakodás nélkül engedelmeskedik. Paran-
csol önmagának, s kész az ellenállás! Mik tartóztat-
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967. szám 

 
Az évek során rá kellett ébrednem,  
hogy életünk legnagyobb kelepcéje 

nem a siker, a népszerűség vagy a hatalom,  
 

hanem önmagunk visszautasítása.” 
 

H. Nouwen, Te vagy a Szeretett.  

Spirituális élet a világi társadalomban. 



tak? Értéktelen csecsebecsék, páváskodó hiábava-
lóságok: régi barátnőim. Rángatták testemet, mint a 
köpenyt, s fülembe sugdostak: Igazán elküldesz 
minket?    De ez a hang már erőtlen volt. Onnan 
ugyanis, amerre arcomat fordítottam, s ahova féltem 
átpártolni, elém tűnt az önmegtartóztatás tiszta fön-
sége. Derült volt illetlen vidámság nélkül. Kedves 
mosollyal hívogatott, hogy csak menjek, ne kétel-
kedjek. Felém nyújtotta szent kezeit, hogy elfogad-
jon és magához vonjon. Óh, a gyönyörű példáknak 
micsoda teljességét mutatta nekem! Temérdek fiú és 
leánygyermek, a nagyszámú ifjúsággal együtt min-
den kor, tisztes özvegyek, pártás aggok, valameny-
nyien a szent tisztasággal ékesen, amely semmikép-
pen sem volt gyümölcstelen bennük, mert termé-
keny méhéből s tőled, jegyesétől, Uram, gazdagon 
fakadtak örömeik.    Rám mosolygott, s mosolya 
buzdítás volt, mintha mondta volna: S te nem tudnád 
megtenni, amit ezek a férfiak és nők megtettek? Azt 
hiszed talán, hogy ezek maguktól erősek, s nem 
Uruk Istenüktől? Támaszkodjál egészen az Úrra! Ne 
félj, nem tér ki előled, nem enged elesni! Tedd biza-
lommal s meglátod, felkarol és meggyógyít. Felug-
rottam Alypius mellől és elmentem olyan messze, 
hogy jelenléte immár nem lehetett terhemre. Úgyis 
észrevett már valamit rajtam; azt hiszem ugyanis, 
hogy mondottam neki valamit, s hangom rezgése 
megmutatta neki, hogy tele vagyok könnyekkel. El-
távoztam tehát mellőle, ő meg ottmaradt ülőhelyün-
kön s mérték nélkül csodálkozott. Leroskadtam, azt 
sem tudom, hogyan, az egyik fügefa alá, s szabadon 
eresztettem könnyeimet. Mert éreztem, hogy bűneim 
rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam: Mikor 
lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozás-
nak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakajtja 
meg ez az óra életem gyalázatosságát? -- Így sóhaj-
toztam, s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. 
Egyszercsak fiú- vagy leányhangot hallok a szom-
széd házból. Énekelt s ezt ismételgette: Tolle, lege! 
Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd, olvasd! Arcom pilla-
nat alatt megváltozott s lázasan kutattam emlékeze-
temben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a 
gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, 
de nem emlékeztem, hogy bármikor hallottam volna.    
Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, 
mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, 
hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a sze-
membe ötlő legelső fejezetet. Visszasiettem oda, 
ahol Alypius ült, mert odatettem az Apostol könyvét, 
mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam s 
egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem 
legelőször esett: ,,Nem tobzódásokban és részeges-
kedésekben, hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisz-
tusba.'' (Róm 13,13)  (Szt. Ágoston: Vallomások, 8:9) 
 
ÜNNEPEINK 
január 31. Bosco Szent János áldozópap 1815 augusz-
tus 15-én született Becchiben (Castelnuovo mellett) igen 
szegény családból. Chieriben tanult; 1841-ben 
Torinoban pappá szentelték. Boldog Cafasso János volt 
a lelkivezetője. Az ifjúsággal, különösen a szegénysorsú 
gyermekekkel foglalkozott, és számukra alapította a 
Szaléziak Társaságát 1868-ban. Élete vége felé már 60 
intézet működött 1000 taggal és 130 ezer tanítvánnyal.  
 
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
Január 29-én, szerdán a csendes szentségimádást 
16.00-20.00 óra között tartjuk. A szolgálatot a 
Szkladányi család tagjai vállalták. Köszönjük! 

– Szkladányi László és Nardai Kati – 
 

A bibliaóra, amit minden hónap első hétfőjén 19:00 
órai kezdettel Gyuri atya tart - legközelebb 2020. 
február 4-én, kivételesen kedden, lesz a kápolnában, 
a csütörtöki csoporttal összevontan.  
 

A bibliaóra, amit minden hónap első csütörtökén 
19:00 órai kezdettel Gyuri atya tart - legközelebb 2020. 
február 4-én kivételesen kedden, lesz a kápolnában, 
a hétfői csoporttal összevontan. 
 

A felnőtt hittan, amit kéthetenként  kedden este 7 
órai kezdettel dr. Birher Nándor tart a  kápolnában, 
legközelebb 2020. február 11-én, kedden lesz.  Várjuk 
az érdeklődőket. 
 

Az elsőáldozók hittanóráját Gyuri atya tartja 
szerdánként este 6-tól ¾ 7-ig a kápolnában. Az első 
alkalom 2020. február 5-én lesz 

 

Közös Karolinás Farsangot szervezünk február 15-
én, szombaton 18 órától a Mermel étteremben. Várunk 
minden korosztályt! A legötletesebb jelmezeket díjazni 
fogjuk! A zenéről a Paulmetric gondoskodik. Jegyárak és 
további részletek hamarosan.          – A szervezők – 

 

A Karolina út és Bocskai út sarkán lévő régi kávézó 
2019 novemberében a Karolina Egyesület és a Dr. Boda 
László Alapítvány közös tulajdonába került. Kápolnánk 
hívei egy újabb közösségi térrel gazdagodtak.  
A helyiség elnevezésére ötleteket gyűjtöttünk a hívek 
körében. Összesen 65 javaslatot kaptunk. A vezetőségi 
tagok döntése értelmében a 65 névből az 5 leggyakrab-
ban előforduló nevet szavazásra bocsátottuk. Interneten 
keresztül és a kápolnában elhelyezett szavazólapokon 
lehetett szavazni. Több mint 200 javaslat érkezett, na-
gyon köszönjük! A szavazás eredménye: 
  

SarokPont       68 

Bodavár           57 

Várunk             45 

      La Boda           24 

 Apertus              8 

  
Tehát a legtöbb szavazatot a SarokPont név kapta. 
  
Reményeink szerint akkor lesz értelme ennek az új kö-
zösségi térnek, ha olyan tartalommal, közösségi prog-
ramokkal töltjük meg, ahol minden korosztály jól érzi 
magát. Ez a hely szolgálhatja minden karolinás, de az 
egyháztól távolabb lévő embertársaink hitének megerő-
södését is, pl. szeretetvendégségek, gyászfeldolgozó 
vagy mentálhigiénés csoportok, közös imák, kiállítások, 
változatos közösségi programok alkalmával (társasjáté-
kozás, közös meccsnézés, darts, csocsózás) vagy egy 
teázással, kávézással egybekötött lelki beszélgetésen. 
Ez a hely jó lehetőség lehet az evangelizációban, a 
missziós tevékenységekben is. Mindenkit szeretettel 
várunk hát a SarokPont Közösségi Térben! 
               – Szabó Zsolt István – 
 

A kápolnatakarítást január 25-én a Lapis család, és 
február 1-én Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük.      
           – Futakfalvi Bea – 

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

