
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, febr. 9. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

 8  
 ½ 10 † László 
 este 7    

Hétfő, febr. 10.  
1Kir 8,1-7.9-13 7 † Gabriella, † Kálmán 
Mk 6,53-56 
 
Kedd, febr. 11. MÁRIA LOURDES-I MEGJE-
LENÉSE  
1Kir 8,22-23.27 7  
Mk 7,1-13 
 
Szerda, febr. 12.  

1Kir 10,1-10 7 Karitász élő és † tagjai 
Mk 7,14-23 
 
Csütörtök, febr. 13.   
1Kir 11,4-13 7 Élő Bence 
Mk 7,24-30 
 
Péntek, febr. 14. SZENT CIRILL ÉS METÓD  
Apcsel 13,46-49 7 † Pál 
Lk 10,1-9 
   
Szombat, febr. 15.  COLOMBIÉRE SZENT KOLOS  
1Kir 12,26-32 7 Igeliturgia 
Mk 8,10 este 6 Élő Dávid lelki-testi gyó- 

  gyulásáért 
  
Vasárnap, febr. 16. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

 8 † Hajnalka, † Zoltán 
 ½ 10 Hálaadás és † Táray 
  szülők 
 este 7 
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány: Iz 58,7-10 
Téma: Az irgalmasság gyakorlása tesz kedvessé az Úr 
előtt. 
Izajás szava intés és ígéret a néphez, amely a számki-
vetésből való visszatérés után (Kr.e. 537 körül) azon 
kesereg, hogy semmire sem jutnak, és Isten segítsége 
is elmaradt. Minden böjt és ima hasztalannak látszik, 
míg nem teljesítik első kötelességüket a gyöngék, sze-
gények, éhezők iránt. Isten kívánsága: igazság az el-
nyomottnak, kenyér az éhezőnek, szabadság a honfi-
társnak, akik ínségükben talán szolgaságra jutottak 
(58,6). Ez tiszteli Istent, nem ,,jámbor gyakorlatok'', me-
lyek üresek, ha tett nem követi őket. Csak így épül Isten 
közössége (vö. hívások és válaszok) -- akkor is, mindig 
is.  
  
Szentlecke: 1Kor 2,1-5    
Téma: Szent Pál, amikor az evangéliumot hirdeti, a 
megfeszített Krisztusról tesz tanúságot 
A kereszt üzenete az evangélium. Meglátszik ez azon, 
ahogy Krisztus kiválogatja hírnökeit és munkatársait. 
Gyöngeség, félelem, félszegség (1Kor 2,3): így lép-e föl 
Isten hírnöke, tanúja? Pál korintusi föllépése mutatja: 
Isten szegényes eszközökkel dolgozik (vö. 4. vasárnap, 
1,26-31), csakhogy kitessék, az evangélium ereje Isten 
tulajdon hatalma. A mai Egyházról is elmondhatni ezt: 
sem műszaki felszerelés, sem ragyogó ,,szakértelem'', 
sem hatásos föllépés nem teszi az evangéliumot hihető-
vé, csakis Isten Lelke és ereje  
 
Evangélium: Mt 5,13-16     
Téma: Krisztus hívei példás életükkel tegyenek tanúsá-
got a világ előtt!      
A ,,föld sója'', a ,,világ világossága'' szavak jelzik a tanít-
ványok felelősségét, feladatát e világban. A fény világít-
son, a só ízt adjon! A tanítványok dolga, hogy Isten or-
szága megvalósul-e. A keresztények jó cselekedeteiért 
az emberek dicsőítik majd a mennyei Atyát -- ez persze 
csak az egyik lehetőség, a másik (5,11-12) a gúny és 
üldözés. A tanítvány osztozik a Mester sorsában, aki 
maga volt a világ Világossága (Jn 8,12).  
 
Világosság fiai: megigazulás    A mi földünk is pusz-
ta és üres vala, s a tudatlanság borúja ködlött rajta, 
mielőtt a kinyilatkoztatás formája ékesítette. Mert „a 
gonoszságért dorgálod az embert'', s ,,a te ítéleteid 
nagy mélység''; íme azonban lelked a vizek fölött 
lebeg vala, s irgalmasságod nem hagyta el nyava-
lyás mivoltunkat, hanem azt mondtad: legyen vilá-
gosság. Legyen világosság, -- vagyis: ,,tartsatok 
bűnbánatot, mert elközelgetett a mennyek országa''. 
És mivel ,,lelkünk megháborodott bennünk, megem-
lékeztünk rólad, Uram, Jordán földéről'', a hegy lá-
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bánál, amely veled egyenlő, de alázatos lett miéret-
tünk, -- s elbúsultuk magunkat sötétségünk miatt, 
megtértünk hozzád, s íme: meglett a világosság!    
,,Sötétség voltunk valamikor, s íme, így lettünk vilá-
gosság az Úrban!''    Világosság vagyunk, nem 
ugyan a színről-színre való látás útján, hanem hitünk 
által. ,,Mert a reménység által tartatunk meg. A re-
ménység pedig, mihelyt látjuk, nem reménység.'' 
Most még olyan az életünk, hogy egyik leselkedő 
örvény zúgása beleszakad a másikéba, de már túl-
harsogja őket a te vízeséseid hangja.    Itt a földön 
még az Apostol is, ki így panaszkodik; ,,nem szól-
hattam nektek mint lelkieknek, hanem mint testiek-
nek'', mondom, ő is óvakodik azt gondolni, hogy 
immár célhoz jutott, hanem elfeledvén, amik mögöt-
te vannak, s azokra terjeszkedvén, amik előtte van-
nak, ugyan sóhajtozik terhei alatt és szomjúhozó 
lélekkel vágyakozik az élő Istenhez, valamint a 
szarvas a vízforrásokhoz: ,,mikor jutok el oda?'' 
Mennyei lakóházába óhajt átköltözni, s a még mé-
lyebb örvényben lakókat hívogató szóval bíztatja: 
,,Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változ-
zatok el a ti értelmetek megújulása által. Ne legyetek, 
atyámfiai, gyermekek értelemre nézve, a gonoszság-
ra nézve lehettek ugyan gyermekek, de az értelem 
dolgában tökéletesek legyetek.''  
                                    (Sz Ágoston: Vallomások, 13:12)  
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 

A felnőtt hittant kéthetenként  kedden 19:00 órai 
kezdettel dr. Birher Nándor tartja a  kápolnában. 
Legközelebb 2020. február 11-én, kedden lesz.   
 

Az elsőáldozók hittanóráját Gyuri atya szerdánként 
este 18:00 órától 18:45-ig tartja a SarokPont közösségi 
helyiségben.  
 
Február 12-én, szerdán a csendes szentségimádást 
16.00-20.00 óra között tartjuk. A szolgálatot a Karitász 
Csoport tagjai vállalták. Köszönjük!  

– Szkladányi László és Nardai Kati – 
 

Karitász munkatársak megbeszélése lesz február 13-
án, csütörtökön 18 órakor az Irodában. Kérem, hogy 
minél többen jöjjetek el, az ez évi munkatervet beszéljük 
meg.                           - dr. Baráth Éva – 
 
II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. a 
Betegek Világnapja. 1858-ban ezen a napon jelent 
meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia 
lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabar-
langban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben 
templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika 
címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a za-
rándokok száma évente több mint félmillió és a termé-
szetes módon meg nem magyarázható gyógyulások 
száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Is-
ten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, 
segítse elő a szenvedés megértését. 
 
2020. február 15-én, szombaton 15 órakor a Betegek 
Világnapja alkalmából szentmise lesz a Budai Ciszterci 
Szent Imre Plébániatemplomban. Misét celebrál: 
Szkaliczki Csaba Örs O. Cist. plébános atya. Az egybe-
gyűlteket köszönti: Rozványi Balázs, a Magyar Rákelle-
nes Liga elnöke. 

A szentmisén lehetőség lesz a betegek szentségének 
felvételére, valamint gyónási lehetőség is lesz a mise 
előtt és alatt. Imádkozzunk együtt betegségben szenve-
dő embertársaink gyógyulásáért, lelki üdvéért! 
 

Magyar Rákellenes Liga, Magyar Katolikus Orvosok 
Szent Lukács Egyesülete és Dr. Batthyány László Or-
voskör  Közhasznú Egyesület szervezésében. 

Február 16-án a vasárnap esti szentmise után dicső-
itő imát tartunk Csernus Misi vezetésével, ami minden 
hónap második vasárnapján, ugyanezen időben van. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

 

Forgács Alajos kápolnaigazgatónk megbízásából meg-
alakult  Kápolnánk ügyes - bajos dolgait intéző bizottság, 
a Gazdasági Bizottság, melynek tagjai: dr. Arendt 
Ágost, Rozványi Balázs és Végh Pál. Kérjük, a Kápolnát 
érintő javaslataikkal, ötleteikkel, problémáikkal őket ke-
ressék fel. 
 
A Kápolna bejárati ajtajánál lévő védőrács sajnos fel-
mondta a szolgálatot. A javítása megtörtént, de haszná-
lata az eddigihez képest változott. Ezért kérjük, hogy aki 
rendelkezik a bejárathoz kulccsal, 2020. február 10-én, 
18.30 órára jöjjön el kápolnánkba, hogy minden érdekel-
tet tájékoztatni tudjunk az új használati módról.   
           – Végh Pál – 

 

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 szállodai hétvége. További 
díjak: koncertjegyek, nagy értékű vásárlási utalványok. 
De a legnagyobb jutalom, hogy ismét kötetlenül együtt 
tölthetünk egy estét! Ha bármivel hozzá tudnál járulni a 
rendezvényhez, keresd Mészáros Pétert vagy Gaál La-
cit!                    – A szervezők – 
 
Kedves Karolinások! Néhány barátommal örökbe fo-
gadtunk egy ovit. Aki még nem hallott a kezdeménye-
zésről, itt olvashat róla bővebben: 
https://anyamagazin.hu/hosanya/  
 

Gyűjtünk ovisoknak való játékokat: könyvek, társasjáté-
kok, babák, bábok, autók, hangszerek, színes ceruzák. 
Udvarra: hinta, kismotor, homokozó játékok. Használa-
ton kívüli, de még működő elektronikai cikket: magnó, tv, 
mikorhullámsütő, stb. Aki szívesen adna, mert van feles-
leg, vagy már kinőtték a gyerekek, örömmel átveszem, 
és elküldjük a Vilmányi óvodának. Köszönjük előre is az 
adományokat!    – Thaler (Arendt) Adri – 
 
A kápolnatakarítást február 8-án a Martini család és 
február 15-én Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük.      
                      – Futakfalvi Bea – 
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