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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.10. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

 
† édesanya, † Csaba 

Iz 42,1-4.6-7 

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

 
ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP – 
Urunk 
megkeresztelkedése 

 

1.11. 
Hétfő 

7 élő és † családtagok 
Zsid 1,1-6 
Mk 1,14-20 

du. 5–7   

1.12. 
Kedd 

7 a Don kanyar áldozatai 
Zsid 1,1-6 
Mk 1,21-28 

du. 5–½ 7  
½ 7: Online hittanóra 
 
 

1.13. 
Szerda 

7 
† Dávid, † János és  
† nagyszülők 

Zsid 2,5-12 
Mk 1,21-28 

du. 5–7 SZENT HILÁRIUSZ  

1.14. 
Csütörtök 

7 
Bíró László püspök úr 
gyógyulásáért 

Zsid 2,14-18 
Mk 1,29-39 

du. 5–7   

1.15. 
Péntek 

7  
Zsid 3, 7-14 
Mk 1, 40-45 

du. 5–7 REMETE SZENT PÁL  

1.16. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Pál 

Zsid 4,1-5.11 
Mk 2,1-12 

   

1.17. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† László 

 

1Sám 3,3b–10.19 
1Kor 6,13c–15.a. 
17–20 
Jn 1,35–42 

 ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
11: Szent Margit mise 
a Margitszigeten 

Mélyen megrendülve Isten nagysága és érthetetlensége 
előtt, de rendíthetetlenül bízva az Ő szeretetében tesszük 
közzé a hírt, hogy december 12-én a 10 éves Alpár 
Terkát, Alpár Alán és Piroska ötödik gyermekét, Isten 
magához szólította a saját közvetlen társaságába, az 
örök szeretet országába. Temetése január 8-án délelőtt 
szűk családi körben történt, ugyanezen a napon hálaadó 
szentmise keretében búcsúzhattunk tőle a Szent Imre 
templomban, megköszönve az Istennek mindazt a sok 
ajándékot, amit Terkán keresztül adott és folyamatosan ad 
nekünk. Gyászukban osztozunk, imáinkkal kísérjük az itt 
maradt családtagokat.                                      a Szerkesztőség      
 
A szentségőrök csapatába további jelentkezőket 
keresünk! Kápolnánkban minden hétköznap 5–7 óra 
között szentségimádást tartunk, melyhez minden órában 
két szentségőr szolgálatára van szükség. A jelenleg 
szolgáló 17 fővel ezt nehezen tudjuk biztosítani (ez heti 40 
óra szolgálatot jelent).  
A következő időpontokban lenne szükség a szolgálat 
vállalására: hétfőn 18.00-19.00, kedden 17.00-18.00, 
szerdán 17.00-19.00. Lehet heti, kétheti, havi 
rendszerességgel is vállalni, mindenkit szívesen fogadunk! 
Aki szívesen csatlakozna, keresse Nardai Katit (06 20 999 
3851), Gyuri atyát vagy Szkladányi Lászlót. 
 

Folytatódnak a keddi hittanórák, továbbra is online, este 
½ 7 órai kezdettel. Január 12-én Gyuri atya tartja, január 
19-én Birher Nándor, felváltva. 
 
Kápolnánkban 2021. január 31. – február 5. között online 
szervezett kísért imádság hete lesz, mely egy 
mindennapokban végezhető, személyesen kísért 
szentignáci lelkigyakorlat. Ha nincs időd vagy lehetőséged 
kiszakadni a hétköznapokból, de szívesen mélyítenéd az 
Istennel való kapcsolatodat, a lelkigyakorlat kiírását és a 
jelentkezési lapot megtalálod itt. Jelentkezési határidő: 
január 24. Ha bármi kérdés felmerül, szívesen válaszolok 
(salacznadine@gmail.com).         Arendtné Salacz Nadine 
 
Helyesbítés: a szilveszteri beszámolóból sajnálatosan 
kimaradt, hogy február 24-én temettük a sokak által ismert 
idős testvérünket, Czirjék Józsefnét, Gizellát.     Gyuri atya 
 

Vízkeresztkor megünnepeltük, hogy Jézus Krisztus 
megjelent földünkön, világunkban, hétköznapi életünkben, 
otthonunkban. Ezért indult innen a házszentelés, 
lakásszentelés szokása. Erre szívesen hívjuk fel főként 
azok figyelmét, akik új lakásba költöztek, vagy régen volt 
náluk lakásszentelés. Jelentkezés Gyuri atyánál. 
 

 
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
január  
10–17. 

1007. szám 

https://karolinaegyesulet.hu/lelkigyakorlat-online/


Árpádházi Szent Margitot ünnepelve életének egykori 
színhelyén, a margitszigeti kolostor romjai között 
szabadtéri szentmisét mutat be Bíboros főpásztorunk 
január 17-én, vasárnap délelőtt 11 órakor.          Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást január 8-án a cserkészek, 16-án 
pedig a Csóka és Schuszter család vállalták. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea     
 

 A Karolina Egyesület hálásan köszön minden adományt a 
SarokPont befejezési munkáihoz. A felajánlás utalható, ill. 
a kápolnában kihelyezett külön adománydobozba 
bedobható. 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: Iz 42,1-4.6-7 
Téma: Íme, az én választottam: Benne kedvemet találom.  

Izajás éneke (42,1-9) isteni szózat alakjában a Szolga hívásáról 
beszél, valami titokzatos prófétai-királyi eljövendőről. Ő a 
megbízott, hogy hirdesse minden népnek Isten hűségét és 
irgalmát. Erre a feladatra Isten Lelke fegyverzi fel. Egy későbbi 
énekben Izajás a szenvedő Szolgáról ír, aki mindenek bűneit 
magára vette (52,13-53). Az Újszövetség Jézusban látja a 
jövendölések beteljesültét. Isten szavai Jézus 
keresztelkedésekor szintén Izajásra utalnak (42,1). 
Szentlecke: ApCsel 10,34-38  
Téma: A keresztségben Isten a Názáreti Jézust eltöltötte Szentlé-
lekkel és hatalommal. 

Péter szentbeszéde az apostoli idők igehirdetése: Jézusban adta 
meg Isten a békét. Jézus ugyancsak a jánosi keresztséget vette 
föl, de Isten leküldi rá Lelkét, fölkeni Messiássá, tanúsítja, hogy Ő 
a szeretett Fia. Ez az üzenet, amit nekünk is hirdetnünk és tanúsí-
tanunk kell ma. 
Evangélium: Mt 3,13-17 
Téma: Jézus megkeresztelkedésekor a Szentlélek tanúságot 
tesz arról, hogy Krisztus az Isten Fia. 

János keresztsége a megtérésre való szándék megpecsételése. 
De miért jön Jézus keresztelkedni? Megfelel erre a János és 
Jézus közti párbeszéd (Mt 3,14-15). Jézusnak „be kell töltenie 
minden igazságot”, Isten teljes akarata szerint. Ezért, bár 
bűntelen, beáll a bűnösök sorába, és az engesztelés útjára lép a 
bűnbánati keresztségben. „Ez az én szeretett Fiam, akiben 
kedvem telik.” – hangzik az égből a szózat, az Atya tiszta 
örömének megnyilvánulása. 
 

Január 15.  Remete Szent Pál A thébai remeték atyja. A 
Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé 
menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan évig élt 
elmélkedésben és önmegtagadásban minden embertől 
távol, míg 113 éves korában a 96 éves Remete Szent Antal  
rá nem talált. Legendás életének történetét Szent Jeromos 
írta le. Holttestét 1381-ben Nagy Lajos királyunk megkapta 
Velencétől, és a budaszentlőrinci pálos kolostorban 
helyezték el, amely a Remete Szent Pálról nevezett Pálos 
rend központi háza volt. 

 

Útravaló  

„Anyám méhében te szőtted a testem” (139. zsoltár) 
Fogamzásod perceiben két sejt eggyé válásából lettél. Ez 
nem mechanikus esemény volt, hanem élő vonzódás, 

A járványhelyzet hírei  
–  A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– A ½ 10-es szentmisét és a hittanórát online is 
közvetítjük a kápolna YouTube csatornáján. 
– 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.al@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. 

szeretet, élni akarás. Az élő sejtekben levő életakarás már 
egy akarat. Nem racionálisan megfogalmazott, tudatos 
döntés, hanem az élet erejének a döntése és akarása. 
Fény, világosság. Ha másik két sejt találkozott volna, akkor 
nem te jöttél volna létre. Valaki más született volna meg, 
nem te. Teremtés történt azokban a percekben, amikor a 
két sejt találkozott. Akkor teremtett meg Isten téged azáltal, 
hogy az a két sejt találkozni akart egymással. Ez az első 
szövetség. Az ó-szövetség. Az Istennel és az élettel 
először kötöttél szerződést. A világosság mellett döntöttél. 
[…] Bár jól érezted magad abban a langyos vízben, 
mindennel ellátva, mégis tudtad, ha nem jössz ki, 
megfulladsz. Akartál a világra jönni. Te voltál, aki ott 
kapálóztál és igyekeztél önálló lénnyé válni. Az élet 
világossága itt is megmutatkozott. 
Nem volt könnyű. Azonnal megijedtél. Sötétből riasztó 
világosságba, melegből hidegbe, biztonságból az 
önállóság bizonytalanságába pottyantál. Azonnal teli 
torokból sírni kezdtél. […] A szülés fájdalmát, a 
megszületés szorongását, félelmét, ijedelmét, rémületét 
senki sem tudja igazán elvenni tőled. Önálló lénnyé válni, 
felnőtté, emberré válni erőfeszítésbe, erőbe, fájdalmakba 
is kerül. De ezt vállaltad. Magadra vetted. Akartál lenni, és 
megerősítetted az első szövetséget az élettel, Istennel, 
önmagaddal. Ez még az első szövetség, még nem tudatos 
szerződésed Istennel, az élettel. Ebben az első 
életfázisodban azonnal találkoztál nemcsak szerető 
szüleiddel és gondos szülészeddel, hanem egy ellenséges 
világgal is. […] Már első megérkezésedkor veszélyekkel is 
szembesített az élet. A világosság mellett ott volt a 
sötétség. 
 
Betlehemben nem volt Jézus számára hajlék, barmok, 
ökrök, szamarak vették körül. Sőt, az életére is törtek, 
menekülnie kellett. Így mondja a Szentírás. Függetlenül 
attól, hogy ez történelmi legenda-e, élethű, igaz valóság. 
Életünk valósága. Hogy az ellenséges környezettel neked 
is meg kellett birkóznod, napjaid első percétől kezdve. És 
te megbirkóztál. És élni akartál, életben maradtál. A 
veszélyek ellenére is. Heródes nem tudott győzni feletted. 
Megmaradtál. 

 (részlet Mustó Péter.: Megszereted, ami a tiéd c. könyvéből) 

A HÉT LITURGIÁJA 
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