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1.3. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

 
 
† Zoltán 

 

Sir 24,1–4.12–16 
Ef 1,3–6.15–18 
Jn 1,1–18 

 
KARÁCSONY UTÁNI 2. 
VASÁRNAP 

 

1.4. 
Hétfő 

7  
1Jn 3,11-21 
Jn 1,43-51 

du. 5–7   

1.5. 
Kedd 

7  

Iz 60,1-6 
Ef 3,2-3a.5-6 
Mt 2,1-12 

du. 5–7   

1.6. 
Szerda 

7 
11 

este 6 
 

1Jn 3,22 - 4,6 
Mt 4,12-17.23-25 

du. 5–6 VÍZKERESZT  parancsolt ünnep 

1.7. 
Csütörtök 

7  
1Jn 4,7-10 
Mk 6,34-44 

du. 5–7 
PENNAFORTI SZENT 
RAJMUND 

½ 7–7: 
szentségimádás  
hivatásokért 

1.8. 
Péntek 

7 

† nagyszülők,  
† dédszülők 

 

1Jn 4,11-18 
Mk 6,45-52 

du. 5–7   

1.9. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

1Jn 4,19 - 5,4 
Lk 4,14-22a 

   

1.10. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

 

Iz 42,1-4.6-7 

ApCsel 10,34-38 
Mt 3,13-17 

 
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP – 
Urunk 
megkeresztelkedése 

 

Január 6-a Vízkereszt napja, a karácsonyi idő utolsó 
napja, parancsolt ünnep. Reggel hétkor, délelőtt 11-kor és 
este hatkor is lesz szentmise. 
 
Első csütörtökön a szentségimádás végén, ½ 7–7 között a 
hivatásokért imádkozunk. 
 
Kápolnánkban 2021. január 31. – február 5. között online 
szervezett kísért imádság hete lesz, mely egy 
mindennapokban végezhető, személyesen kísért 
szentignáci lelkigyakorlat. A lelkigyakorlat célja a 
személyes találkozás Istennel a Szentírással végzett napi 
imádságon keresztül. Az Istennel való találkozás mindig 
személyes. Csak a lelkigyakorlat szervezési és bonyolítási 
része lesz online, mert most csak erre van lehetőség. A 
lelkigyakorlat tudnivalói, a jelentkezési lap megtalálható a 
faliújságon, a honlapon és a Facebook csoportban.  

Arendtné Salacz Nadine 
 
A kápolnatakarítást január 2-án a Gaál család, 8-án, 
pénteken pedig a cserkészek vállalták. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea     
 

Kedves Karolinások! Hálásan köszönjük a kápolna 
melletti SarokPont közösségi tér felújítására szánt 
eddigi adományokat mind forintban, mind saját 
munkával történő felajánlásokban. A múlt év novembere 
óta folyamatosan gyűjtöttük mindenkitől az ötleteket, 
észrevételeket, és ezeket figyelembe véve kezdtünk neki a 
felújításnak 2020 nyarán, melynek kb. 90%-a már 
befejeződött.  Hátralévő munkák még a hangtechnikai 
rendszer teljes kiépítése és beüzemelése, a nagy méretű 
ablakok részleges fóliázása, konyhapult mögötti rész 
fóliázása, egyéb bútorozási munkák, polcok felszerelése, 
WC-k elszívó ventilátorainak a felszerelése, 
riasztórendszer kivitelezésének teljes befejezése, 
kiállításokra alkalmas függesztőrendszer kiépítése és a 
bejárat feletti „SarokPont KÖZÖSSÉGI TÉR” feliratú tábla 
elkészítése és felszerelése. A felújított, kb. 100 m2-es 
SarokPont alkalmas lesz korosztályoktól függetlenül 
számos olyan közösségi esemény lebonyolítására, amire 
eddig korlátozottan vagy egyáltalán nem volt lehetőség (pl. 
előadások, kiállítások, képzések, kisközösségi alkalmak, 
karitász összejövetelek, cserkészfoglalkozások, 
szeretetvendégségek, szabadidős közösségi programok, 
filmvetítések, kóruspróbák). Kedvező elhelyezkedésének 
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https://karolinaegyesulet.hu/lelkigyakorlat-online/


köszönhetően evangelizációs tevékenység végzésére is 
kiválóan alkalmas lesz. 
Az általatok eddig nagylelkűen felajánlott adomány a 
kápolna támogatásával együtt fedezi a már elkészült 
kivitelezési munkákat és azok kiadásait. Így már csak kb. 
750.000,- Ft hiányzik a felújítás teljes befejezéséhez. 
 Az adományokat továbbra is a Karolina Egyesület 
bankszámlájára, ill. a kápolnában kihelyezett külön 
adománydobozba várjuk. Az adományokról igény esetén 
adóigazolást is tudunk adni.  A Karolina Egyesület 
bankszámlaszáma: 
OTP Bank: 11711034-20811943 
A közlemény szövege: SarokPont adomány 
A Karolina Egyesület elnöksége nevében köszönettel és 
szeretettel:                                   Szabó Zsolt István (Szabsi)  

(06-30/676-9452, szabsi69@gmail.com) 

 
 

Olvasmány: Sir 24,1-4.12-16 
Téma: A Bölcsesség Isten népének körében lakik, s velük 
marad mindörökre. 
Az Ószövetség egyetlen egy Istenről tud. Ő hozta ki Izraelt 
Egyiptomból, Ő adott törvényt Sínainál. Az Írás későbbi 
értelmezése szerint, (a bölcsesség-könyvek) e Törvény az 
Isteni Bölcsesség kinyilvánítása Izraelnek. A „Bölcsesség” 
szállást vett Izraelben, hogy az élet útján vezesse a népet. 
Az Ószövetség későbbi kijelentései a Bölcsességről, Isten 
Lelkéről már előkészítés az Újszövetség 
kinyilatkoztatására, a Szentháromság magasztos titkára.    
Szentlecke: Ef 1,3-6.15-18              
Téma: Isten kiválasztott minket, hogy Jézus Krisztus által 
fogadott gyermekei legyünk. 

Az Ószövetség népe köszöni Istennek az Egyiptomból való 
szabadulást, a Sínai kinyilatkoztatást; az apostol azt a nagy 
ajándékot köszöni, amit Isten Jézus Krisztusban adott. 
Őbenne teljesen nekünk adott mindent, amit az 
Ószövetség adományai jeleztek, előkészítettek. Fiában 
kiválasztott, megszentelt, megdicsőített, vagyis 
istenségébe emelt minket. De a hit tiszta szemére és tiszta 
szívére van szükségünk ahhoz, hogy megfeleljünk 
hivatásunknak.  
Evangélium: Jn 1,1-18 
Téma: Az Ige megtestesült, és köztünk élt. 
A megtestesülésnek sokféle előkészítése volt. Isten 
kezdettől fogva belenyúlt az emberi nem történetébe, 
irányító és mentő kézzel. Törvény és próféták hirdették 
meg Isten létét és akaratát, Krisztusban azonban Isten 
ereje és bölcsessége maga jött le hozzánk (1Kor 1,24), 
hogy fölemelje magához az embert, s hogy utat mutasson. 
Ő maga járja ez utat, Ő maga az Út (vö. karácsonyi ünnepi 
mise evangéliuma). 

Ünnepeink  
Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, 
parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az 
„Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés 
a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. 
A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és 
ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd 
ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre 
emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok 
látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a 

A járványhelyzet hírei  
–  A  vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– A vasárnap fél 10-es és az esti 6-os misén csak 
regisztrációt követően lehet részt venni. Mindkét misére 
ezen a linken keresztül lehet regisztrálni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, mely minden  
levelezőlistára küldött levél láblécében, a honlapon, a Heti 
Híradóban és a facebook-csoportban is megtalálható.  
Akinek problémát okoz a Google-űrlap használata, e-
mailben vagy telefonon is jelentkezhet: a fél 10-es misére 
Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 999 
3851), a vasárnap esti 6-os misére Végh Pálnál 
(vegh.pal@t-online.hu 06 20 974 6563). A regisztrációt 
szombat este 6 órakor (fél 10-esre), ill. vasárnap délben 
(esti 6-osra) lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 
 
 

napon vizet és tömjént szenteltek. A víz 
megszentelésének, azaz megkeresztelésének 
szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. 
Az ünnep görög neve – epifánia (megjelenés) – utal arra, 
hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe 
emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten 
megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta nekünk az 
üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére 
emlékezünk: 
A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és 
az epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent 
a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is 
eljutott a Megváltó születésének örömhíre. Máté 
evangéliuma (Mt 2,1–12) szerint a bölcsek a betlehemi 
csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az 
újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: aranyat 
ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az 
Embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de 
nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, a 
8. században élt Beda Venerabilis nevüket is említi: 
Caspar, Melchior, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár. 
A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13–17) 
szerint Jézus elment a Jordán folyóhoz. Keresztelő Szent 
János megkeresztelte őt, és Jézus ettől kezdve tanítani 
kezdett. Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál 
a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút, és 
a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes 
Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség 
előtt. Az Egyház nemcsak Jézus Krisztus 
megkeresztelkedéséről emlékezik meg január 6-án, 
hanem annak hatásairól is, amelyek között a víz 
megszentelése is fontos helyet kap. Ezt a szent 
hagyományt megőrizte a bizánci egyház is, kettős 
formában: vízszentelés ugyanis nem csupán az általában 
január 5-én, nagy alkonyati zsolozsmával végzett Szent 
Bazil Liturgiája végéhez kapcsolódik, hanem a január 6-ai 
Szent Liturgiához is. Az előesti vízszentelés a 
görögkatolikus egyházban templomokban történik; január 
6-án néhány pap és a püspök a folyókhoz is kimegy, hogy 
megszenteljék azok vizét, még inkább bekapcsolódva a 
Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megvalósuló 
eseménybe.  (https://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-

jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-83888) 
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