
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, febr. 16. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

 8 † Hajnalka, † Zoltán, 
† Irén 

 ½ 10 Hálaadás és † Táray 
  szülők 
 este 7    
 

Hétfő, febr. 17.  
Jak 1,11-11 7  
Mk 8,11-13 
 
Kedd, febr. 18.  
Jak 1,12-18 7  
Mk 8,14-21 
 
Szerda, febr. 19.  

Jak 1,19-27 7  
Mk 8,22-26 
 
Csütörtök, febr. 20.   
Jak 2,1-9 7  
Mk 8,27-33 
 
Péntek, febr. 21.  
Jak 2,14-24.26 7  
Mk 8,34-9,1 
   
Szombat, febr. 22.  SZENT PÉTER APOSTOL 
SZÉKFOGLALÁSA 
1Pét 5,14-4 7 Igeliturgia 
Mt 16,13-19 este 6  
  
Vasárnap, febr. 23. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 

 8 † Sándor, † Ferenc 
  nagyszülők 
 ½ 10  
 este 7 
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány  Sir 15,15-20 
Téma: Ha megtartjuk a parancsokat, azok is megtarta-
nak minket. 
   Két tévedés ellen szól a bölcsességíró, Sirák-fia. Az 
egyik: állítani, hogy a bűn elkerülhetetlen, sőt hogy Isten 
az oka; a másik: hinni, hogy Isten mitsem törődik az 
emberekkel és a bűneikkel. Így beszélnek az 
,,esztelenek'', azaz a bűnösök. A szakasz kijelenti: az 
ember szabadon választ jó és rossz, élet és halál között. 
De Isten mégsem hagyja magára az embert, azt akarja, 
hogy az élet útját válassza.  
 
Szentlecke:    1Kor 2,6-10    
Téma: Isten a világ szemében oktalannak látszó 
igehirdetéssel akarja üdvözíteni a hívőket.  
Emberi gyöngeség jellemzi a korinthusi egyház kezdete-
it, az apostol és az új keresztények részéről egyaránt. 
Így kell lennie. Pál ezt mondja az igényes szellemű ko-
rinthusiaknak: Igen, van bölcsesség, világosság, hata-
lom az evangéliumban, de csak a ,,tökéletes'' (2,6): az 
érett és kipróbált lelki ember képes fölfogni Isten böl-
csességét 
 
Evangélium: Mt 5,17-37 
Téma:  Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait 
és parancsait. 
E szakaszból tisztán látni, hogyan viszonyul Jézus az 
ószövetségi törvényhez. A „Törvényt és a prófétákat'' 
egységnek és az isteni akarat kinyilatkoztatásának tekin-
ti. Beteljesíti a Törvényt és a prófétákat, azaz megvaló-
sítja és tökéletesíti őket. Isten eredeti, hamisítatlan aka-
rata mindenestül teljesedjék. Aztán hatszoros szembeál-
lításban mutatja e fölemelt igazságot: a gyilkosságtól az 
ellenség szeretetéig (vö. 7. vasárnap). Nem a külső tett 
a mérvadó, a belső a fő: a „szív'', a szándék. 
 
A harag minden gonoszságokkal teli tölti az embert! 
Mert a haragos minden bűnökre hajlandó... Nem ok 
nélkül mondja a Bölcs, hogy a harag bűnökre és ve-
szedelmekre dönti az indulatos embereket. Mint, 
amely követ a hegy tetején elindítnak, meg nem tart-
hatni: úgy akit harag elragad, minden gonoszságon 
átalmégyen, valamíg a veszedelmek fenekét nem 
érzi. Nem is volt az emberi nemzetnek károsabb dö-
ge a haragnál, mely annyi vért ontott, annyi város-
okat rontott, országokat pusztított, nemzeteket fo-
gyatott... A többi vétkek késztetnek és taszigálnak a 
gonoszra: a harag nyakra-főre taszít; a többi vétkek 
ellenkeznek az okossággal, a harag megfoszt tőle... 
A Szentírás a csöndesen tűrő embert csodáltatja, 
hirdeti, hogy becsületesebb, aki magát meggyőzi, 
mintsem ki ellenségét földhöz veri és erős városokat 
megvészen. A haragosak barátságát és vélük, mint 
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ragályosakkal, az együtt járást tilalmazza!... Julius 
császárban inkább csudálták a bölcsek, hogy győ-
zedelme után a legyőzött Pompejus leveles ládáját 
megégette, nem akarván tudni, kik voltak ellenkezői, 
hogysem harcokon való bátorságát... Azért ha valaki 
háborgat és rágalmaz, Istenhez emeljük szívünket: 
Édes Teremtőm, én elébb vétettem Te ellened!... 
Mint a labda annál feljebb ugrik, mennél keményeb-
ben földhöz ütik, úgy az emberektől szenvedett ke-
vés bosszúság is fölemel engem!  

(Pázmány: Pünkösd után 5. vasárnap)   
 
ÜNNEPEINK 
 
február 22. Szent Péter apostol székfoglalása A IV. szá-
zadtól kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház egy-
ségének kifejezésére. Urunk, Jézus Krisztus Szent Péter 
apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én erre a 
sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az 
angyal segítségével csodálatos módon megszabadult 
Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi 
híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában 
akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett 
Szent Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai 
napon. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresz-
tényeknek. 
 
február 23. Szent Polikárp püspök, vértanú   Egészen 
korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét 
keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a 
mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg 
hitünket, és áldja meg a felkészülésünket a közelgő 
nagyböjtre. Polikárp szmirnai püspök, Szent János 
apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő 
egyénisége. A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita 
eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál 
(151 körül). Fennmaradt a filippikhez írt levele. Életéről 
egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. 
Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 

Az elsőáldozók hittanóráját Gyuri atya szerdánként 
este 18:00 órától 18:45-ig tartja.  
 
Február 19-én, szerdán a csendes szentségimádást 
16.00-20.00 óra között tartjuk. A szolgálatot a Baráti Kör 
tagjai vállalták. Köszönjük!  

– Szkladányi László és Nardai Kati – 
 

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

 

A Lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én tartja az 
Egyház a betegek világnapját. Ebből az alkalomból a 
naphoz köthetően a templomokban együtt imádkozunk a 
betegekkel. A papok e dátum táján kiszolgáltatják a be-
tegek szentségét. Az Egyház Jézustól kapott és ki-
emelten fontos küldetése ma is, hogy ápolja, gyógyítsa 
és megerősítse a betegeket. A betegek szentségének 
kiszolgáltatásával a szenvedő ember betegségét Is-
ten előtt éli meg. Az a cél, hogy értelmet adjon a beteg-
ségnek, hogy azt az üdvösség pozitív tapasztalatává 
alakítsa át, enyhülést adjon, kieszközölje a gyógyulást 

és felajánlja a bocsánatot. A betegek szentségének célja 
az egész ember gyógyítása, talpra állítása. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy úgy hat, mint a testi orvosság, és 
azt sem, hogy csodás, azonnal észlelhető hatása van. 
 
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, társasjá-
tékok, babák, bábok, autók, hangszerek, színes ceru-
zák. 
Udvarra: hinta, kismotor, homokozó játékok. Használa-
ton kívüli, de még működő elektronikai cikket: magnó, tv, 
mikorhullámú sütő, stb. Aki szívesen adna, mert van 
felesleg, vagy már kinőtték a gyerekek, örömmel átve-
szem, és elküldjük a Vilmányi óvodának. Köszönjük elő-
re is az adományokat!   – Thaler (Arendt) Adri – 
 
Felhívjuk Olvasóink figyelmét a Karolina Levelező-
listára, amely a Karolina úti Gyümölcsoltó 
Boldogasszony Kápolna közösségének hírcsatornája. 
Akik az email címük megadásával bejelentkeznek erre a 
levelezőlistára, azok emailben értesülnek a közösség 
híreiről, valamint minden héten automatikusan 
megkapják a Heti Híradó digitális változatát is. 
Jelentkezni – az email cím elküldésével – Vukovich 
Évá-nál lehet a vukocini@gmail.com levelezési címen. 
Várjuk az új Listatagokat!  
 

Tájékoztatjuk a levelező lista tagjait egy új kezdeménye-
zésről, amely a Kitekintő nevet viseli: 
 
Terveink szerint a most induló „Kitekintő” egy olyan új-
donság, amelynek célja, hogy eljussanak mindenkihez 
olyan keresztény életünkkel kapcsolatos hírek és infor-
mációk, amelyek ugyan nem érintik közvetlenül a Karoli-
nás közösséget, ugyanakkor figyelemre méltóak lehet-
nek. 
Célunk, hogy a levelező lista alapelveivel összhang-
ban levő, de máshol már megjelentetett információk-
ra hívhassuk fel azoknak a figyelmét, akik még nem 
találkoztak ezekkel. A közzétett információkat hiteles 
forrásokból vesszük, és lehetőségeinknek megfele-
lően ellenőrizzük. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy 
ezek a kitekintők nem vitaindítók, hanem kizárólag tájé-
koztatásra szolgálnak. 
Ugyanakkor az is cél marad, hogy ne terheljük felesle-
gesen a levelező listát, ezért gyakorisága alkalomszerű, 
ezért legalább egy hét lesz két egymást követő ismerte-
tő között. A felesleges információk elkerülése érdekében 
a „Kitekintő” csak röviden utal a tartalomra, majd megad-
ja az elérhetőséghez szükséges hivatkozást (linket). 
Akit ennek alapján érdekel az információ, az a linkre kat-
tintva elérheti azt.  
A Kitekintők tartalmi elemei cikkek, képek, filmek, hang-
anyagok, vagy egyéb szöveges információk linkjei lehet-
nek. A Kitekintő-t a listára küldés szerinti dátummal egé-
szítjük ki. 

– Vancsura Zsolt, Nardai Katalin, Mészáros Péter - 
 
A kápolnatakarítást február 15-én Kárpáti Viktória, és 
február 21-én, pénteken a cserkészek vállalták. Köszön-
jük.  

– Futakfalvi Bea – 

https://anyamagazin.hu/hosanya/
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