
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, febr. 2. URUNK BEMUTATÁSA A  
   TEMPLOMBAN  

 (Gyertyaszentelő Boldog- 
asszony) 

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

Hétfő, febr. 3.  
2Sám 15,13-14.30 7  
Mk 5,1-20 
 
Kedd, febr. 4.  
2Sám 18,9-10.14b 7  
Mk 5,21-43 
 
Szerda, febr. 5. SZENT ÁGOTA 
2Sám 24,2-9-17 7  
Mk 6,1-6  4-8 Csendes Szentségim. 
 7-8  a hivatásokért 
 
Csütörtök, febr. 6.  JAPÁN VÉRTANÚK  
1Kir 2,1-4.10-12 7 † Gabriella, † Kálmán 
Mk 6,6-13  
 
Péntek, febr. 7. Elsőpéntek 
Sir 47,2-13 7 Igeliturgia 
Mk 6,14-29 este 6 
  
Szombat, febr. 8.  EMILIÁNI SZENT JEROMOS  
1Kir 3,4-13 7 Igeliturgia 
Mk 6,30-34 este 6 † Ödön 
  
Vasárnap, febr. 9. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

 8  
 ½ 10  
 este 7    
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány Mal 3,1-4 
Téma: Eljön templomába, akit ti kerestek: Isten, aki 
majd uralkodik fölöttetek. 
   A fogságból hazatérve a nép nem volt független. 
Nagy céljuk a templom újraépítése. De Malakiás prófé-
ta idején (Kr.e. 450 körül) a templomi szolgálat éppoly 
laza és elhanyagolt, mint a családi, erkölcsi és szociá-
lis viszonyok. A próféta megtérést sürget papságtól és 
néptől; de tűrnie kell oly beszédet, hogy Isten nem ju-
talmazza a hűséget, nem igazságos, mert a gono-
szaknak jó a soruk (2,17). Ezzel szemben a látnok Is-
ten eljövendő ítéletét jósolja. De ez előtt meg kell tisz-
tulnia a Templomnak és a papságnak. Egy hírnök előzi 
majd meg az Úr jöttét, készíti elő az Ő útját. Az Újszö-
vetségben ez a jövendölés Keresztelő Szt. Jánossal 
teljesül. 
  
Szentlecke:    Zsid 2,14-18 
Téma: A Megváltó mindenben hasonló lett hozzánk 
Isten fia lealázkodott emberré válván és halált szenved-
vén, így betöltötte Atyja akaratát, aki ily módon akarta 
,,sok fiát a dicsőségre bevinni'' (Zsid 2,10). A Fiú hoz-
zánk, testvéreihez lett hasonló: fölvette testünket-
vérünket, megpróbáltatást és halált szenvedett, így vált 
,,irgalmas és hű főpappá Isten előtt'', és levezekelte bű-
neinket. Benne új módon lettünk Isten fiaivá. Mindig 
,,fiak'' voltunk, amennyiben Istentől kaptuk létünket, de 
új, magasabb módon vagyunk fiak, mióta a Fiú, az egé-
szen Szent, megszentelt minket, és fölemelt az Atyjával 
való egységbe. 
 
Lk 2,22-40 
Téma:  Meglátja a Messiást, aki igaz szívvel keresi.. 
Jézust szülei a Templomba viszik az Ótörvény szerint, 
így tartja Mária is az anyákra előírt törvényt. Jézus 
azonban nemcsak a törvény kedvéért jön a Templomba: 
Ő maga annak ura (Mal 3,1). Az agg Simeon fölismeri 
benne Izrael és a pogányság Üdvözítőjét, a Messiást. 
De a hálaéneket komor jóslat végzi be, ahogy már az 
Írás együtt jövendölte az Isten-Szolga szenvedését és 
megdicsőülését. Jézus jötte válságot idézett elő: itt a 
választás ideje! Rajta fordul Izrael és minden nép 
végzete: mellette vagy ellene! Mária pedig megtudja, 
hogy a Messiás anyjaként vele együtt kell járnia a 
szenvedés útját. Mária a szívében őrzi Simeon szavait, 
ahogy a pásztorokét is De neki is idő kell, hogy 
megértse és lemérje a hallottak súlyát. 
 
Csak egy anya nem volt oly szerencsés, kitől Isten a 
bemutatást elfogadta úgy, hogy annak a 
gyermeknek életét kívánta -- anya, ki úgy látszik, 
nem talált irgalmat -- aki úgy látszik, ki volt 
szemelve, hogy megfizessen valamennyiért, s hogy 
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A harcot megvívni nem szégyen.  

 

Az igazán nagy dolgok nincsenek készen:  

 

meg kell értük küzdeni. 

Futó Károly atya gondolataiból 
 



ránehezedjék az Úr keze. S ez az anya nem a 
legrosszabb, nem a leghitványabb, nem a 
legnemtelenebb volt, hanem a legszebb, a 
legédesebb, a legnemesebb: a Boldogságos Szűz 
Mária. Miért? Mert ha áldozatot hozni minden 
léleknek ékessége és szépsége, nagy áldozatokat 
csak nagy lelkek képesek hozni: a legnagyobb 
áldozatot a legszebb lélek hozhatta.    Az áldozat a 
lélek ékessége. Mert az áldozat szeretetből fakad... S 
ez a legszebb dísze a közönséges, apostoli 
szentegyháznak. Az Isten mintha keresné s különös 
kedvét lelné az áldozatos lelkeken, s azok a lelkek is 
mintha kiéreznék, hogy mi tetszik az Úrnak; 
észreveszik, hogy áldozatot akar; szívet, mely úgy 
szeret, hogy érte tűrni, nélkülözni, sírni, szenvedni 
tud. Az igaz keresztények házait ez dicsőíti és 
fényesíti. S kivált a keresztény nők járuljanak a 
Boldogságos Szűzhöz, s mutassák be vele 
áldozataikat, ki fiát, mint a Szent Szűz, ha az Isten 
elviszi, -- ki egészségét, boldogságát, hitvesét, -- ki 
jószágát, becsületét, hírnevét, -- ki szerelmét és 
szívének hajlamait. Ezek az igazán tiszteletreméltó 
lelkek. A világ nem tud róluk, de az Isten tud róluk, s 
ez elég! Az áldozat fönségén, mely oly gyakori, 
vigasztalódhatik meg lelkünk, s az áldozat 
kereszténysége biztosítja igazán a világ számára a 
kereszténységet.  (Prohászka: ÖM, 6:90; 114)  
 
ÜNNEPEINK 

Február 02. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony. Mária és József megtesznek mindent, 
amit a törvény előír. Bemutatják elsőszülött gyermeküket 
az Istennek. Simeon és Anna felismerik az Isten küldöt-
tét a gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a 
világ világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk 
során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg 
szeretetét. 

 

február 5. Szent Ágota szűz, vértanú Előkelő cataniai 
(Palermo-i) családból származott. Décius császár üldö-
zése alatt Quiniliánus helytartó feleségül kérte, de Ágota 
visszautasította azért, mert fogadalmával egész életét 
Krisztusnak szentelte. A helytartó kegyetlenül megkínoz-
tatta, de Ágotát nem tudta megtörni. Az ismételt kegyet-
len kínzások után imádságos lélekkel halt meg 251-ben. 
Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a római 
misekánonba is felvette. Szicília lakói az Etna kitörése 
ellen szokták pártfogását kérni. 
 
február 6. Miki Szent Pál és társai, Goto János és Cho-
sai Jakab jezsuita vértanúk. A papszentelés előtt álltak, 
amikor 23 társukkal együtt őket is elfogták és halálra 
ítélték, majd egy Nagaszaki melletti dombon keresztre 
feszítették. Miki Pál még a keresztről is hirdette, hogy 
Krisztuson kívül nincs másban üdvösség. Adott jelre a 
hóhérok egyszerre szúrták át az áldozatok szívét. Vé-
rükkel öntözték meg Japán földjét, és hős vértanúságuk 
százezreket térített meg. 
 
február 8. Emiliáni Szent Jeromos, nevelő 1481-ben 
született Velencében. 15 éves korától kezdve katonás-
kodott. 27 éves korában, 1508-ban katonai parancsnok-
ként fogságba esett, és a börtönben rettenetes elbánás-
ban részesült. Csodálatos szabadulása után bilincseit 
Treviso-ban a Szűzanya oltárára helyezte, és az árvák 
nevelésére szentelte életét. 1518-ban, 37 éves korában 

pappá szentelték. Mint pap, megalapította a szamaszkai 
szabályozott papok társulatát a betegek gondozására, 
és az árva gyermekek nevelésére. 1537 február 8-án 
halt meg a pestisjárvány áldozataként. Sírja Samascá-
ban van. 
 
február 9. Emmerich Katalin Látnoknő (1774-1824) Em-
merich Katalin megdöbbentő részletességgel ecseteli a 
Biblia szűkszavú leírásait. A testén megjelent stigmák-
nak, azaz Krisztus sebhelyeinek, valamint látomásainak 
természetfeletti jellegéről szigorú orvosi és egyházi vizs-
gálat után nyilatkozott az egyház. 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 
Február 5-én, szerdán a csendes szentségimádást 
16.00-20.00 óra között tartjuk. Az utolsó órában, azaz 
19.00-20.00 a hivatásokért imádkozunk. A szolgálatot a 
Boldogasszony Kórus tagjai vállalták. Köszönjük! 

– Szkladányi László és Nardai Kati – 
 

Ebben a hónapban az első hétfőn és az első csütörtö-
kön esedékes hittanóra most összevontan 2020. 
február 4-én, kivételesen kedden 19:00 órai kezdettel 
lesz a kápolnában.  

 

A felnőtt hittan, amit kéthetenként  kedden 19:00 órai 
kezdettel dr. Birher Nándor tart a  kápolnában, 
legközelebb 2020. február 11-én, kedden lesz.  Várjuk 
az érdeklődőket. 
 

Az elsőáldozók hittanóráját Gyuri atya szerdánként 
este 18:00 órától 18:45-ig tartja a SarokPont közösségi 
helyiségben. Az első alkalom 2020. február 5-én lesz. 

 

Közös Karolinás Farsangot szervezünk február 15-
én, szombaton 18 órától a Mermel étteremben, Daróczi 
út 4-6. A zenéről a Paulmetric gondoskodik. Kérjük, 
hogy a jegyek előzetes megvásárlásával segítsétek a 
rendezvény tervezhetőségét!  
 

Ajánlott hozzájárulás: 
Felnőtt jegy   2 000 Ft. 
Gyerek/diák: 1 500 Ft. 
Családi jegy: 6 000 Ft. 
 
Jelmezversenyre érdemes készülni, magas értékű nye-
remények várnak a legjobb, legötletesebb jelmezeket 
viselőkre. Fődíj: 2 személyes hétvége bármely Accent 
által üzemeltetett szállodába https://accenthotels.com/hu 
További díjak: koncertjegyek, nagy értékű vásárlási utal-
ványok. De a legnagyobb jutalom, hogy ismét kötetlenül 
együtt tölthetünk egy estét! Ha bármivel hozzá tudnál 
járulni a rendezvényhez, keresd Mészáros Pétert vagy 
Gaál Lacit!            – 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. A hívek sza-
vazatai alapján az új közösségi helyiség neve Sarok-
Pont lett. Mindenkit szeretettel várunk ebben a Kö-
zösségi Térben is!             – Szabó Zsolt István – 

 

A kápolnatakarítást február 1-én Ifjú házasok, és feb-
ruár 8-án a Martini család vállalták. Köszönjük.      
          – Futakfalvi Bea – 

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

