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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.17. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

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 
17: ökumenikus imahét 
– nyitó istentisztelet  

1.18. 
Hétfő 

7 
magyar népünkért és 
egyházunkért 

2Kor 10,17-11,2 
Mt 25,1-13 
 

du. 5–7 SZENT MARGIT 
Könyörgő imanap 
egyházunkért, 
hazánkért, vezetőinkért 

1.19. 
Kedd 

7 beteg László 
Zsid 6,10-20 
Mk 2,23-28 

du. 5–½ 7  
½ 7: Online hittanóra 
 
 

1.20. 
Szerda 

7 
a keresztények 
egységéért 

Zsid 7,1-3,15 
Mk 3,1-6 

du. 5–7   

1.21. 
Csütörtök 

7  
Zsid 7,25-8,6  
Mk 3,1-6 

du. 5–7 SZENT ÁGNES VÉRTANÚ  

1.22. 
Péntek 

7  
Zsid 8,6-13 
Mk 3,13-19 
 

du. 5–7 
BOLDOG BATTHÁNYI 
LÁSZLÓ 

 

1.23. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Teréz 

Zsid 9,2-3.11-14 
Mk 3,20-21 
 

   

1.24. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

 
 
 
élő Mária 

Jón 3,1-5 
1Kor 7,29-31 
Mk 1,14-20 

 ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP  

Nagyon köszönjük a felajánlásokat a szentségőri 
szolgálatra, így a következő időszakban minden órában 
biztosítani tudjuk a két szentségőr jelenlétét.      Nardai Kati 
 
Január 19-én a hittan órát Birher Nándor tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
Kápolnánkban 2021. január 31. – február 5. között online 
szervezett kísért imádság hete lesz. A lelkigyakorlat 
kiírását és a jelentkezési lapot megtalálod itt. Jelentkezési 
határidő: január 24.   

Arendtné Salacz Nadine (salacznadine@gmail.com)          
 
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. 
 

Árpádházi Szent Margit ünnepén, január 18-án a mi 
kápolnánkban is van lehetőség a könyörgő imanaphoz 
csatlakozni. A reggeli szentmisét magyar népünkért és 
egyházunkért ajánljuk fel.                                    Gyuri atya 

Az Ökumenikus Imahét 2021. január 17-tól 24-ig tart. Az 
imahét anyagát a Grandchamp-i szerzetesi közösség 
tagjai állították össze, amelynek a központi igéje így 
hangzik: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok 
gyümölcsöt teremtek.” (Jn15,5-9). 
Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 17-én, 
vasárnap 17 órakor lesz Budapesten a Szent István-
bazilikában. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros és 
igét hirdet Steinbach József református püspök. Kápolnánk 
a heti szentmisék közös könyörgéseivel kapcsolódik be a 
kezdeményezésbe. 

https://katolikus.hu/cikk/ulesezett-a-magyar-katolikus-puspoki-
konferencia-24372247 

 
A kápolnatakarítást január 16-án a Csóka és Schuszter 
család, január 23-án pedig a Lapis család vállalta. 
Köszönjük.                                                   Futakfalvi Bea     
 
  

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. 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
január  
17–24. 

1008. szám 

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


– 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-  

Olvasmány: 1Sám 3, 3b-10. 19 
Téma: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 
Sámuel Isten választottja és meghívottja. Anyja már korán 
a silói szentély szolgálatára ajánlotta föl, ahogy megígérte. 
Még mielőtt a gyermek Sámuel megérthette, Isten nehéz 
prófétai feladattal küldte őt Héli főpaphoz. Sámuel szíve 
egész összeszedettségével és erejével hallja a szót, 
melyet Isten mond neki. Élete hosszat mást se tesz majd, 
csak hallgatja a szót és híven továbbadja, akár alkalmas, 
kellő az, akár kelletlen. 
Szentlecke: 1Kor 6, 13c-15a. 17-20 

Téma: Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma. 
Szt. Pál nem vitatja el a korintusi keresztényektől 
szabadságukat. Hiszen maga prédikált nekik erről! De jól 
tudja, hogy mennyire veszélyeztetik a szabadságot a nemi 
élet kicsapongásai! A keresztény se meg ne vesse a testét, 
se bálványává ne tegye. A test, vagyis az egész ember a 
jelen fogható létében meg van váltva Krisztus vére árán, és 
felvéve megdicsőült Urunk életszintjébe. A kéjvágy 
rabszolgájává lenni annyi, mint Krisztust meggyalázni 
magunkban. Viszont Istent tisztelni annyi, mint nagyságát 
és jelenlétét elismerni minden következményével. 
Evangélium: Jn 1, 35-42 

Téma: Megnézték, hogy hol lakik Jézus, és aznap nála 
maradtak. 

Keresztelő János tanítványai hallják az igét Isten 
Bárányáról, és követik Jézust. Ő feléjük fordul, rájuk tekint, 
és meghívja őket: jöjjetek, lássatok! Nem elég, hogy 
Jézusról és az Ő útjáról tudomást szerzünk, vele kell járni, 
nála kell maradni. Akkor látja meg az ember, hol lakik és ki 
Ő. Egy napfényes délután szerezte Jézus első tanítványait. 
A Keresztelő rámutatott: Ő az! És aztán a meghívások 
története tovább folyik: testvérek és jó barátok, egyik 
mondja a másiknak. És így történnek, folynak ma is a 
meghívások. 
 
január 22. Boldog Batthyány László 1870. október 28-án, 
Magyarországon, Dunakilitiben született. 12 éves volt, 
amikor egészen fiatalon, 39 éves korában meghalt az 
édesanyja, akit nagyon szeretett. Ez mély nyomot hagyott 
a lelkében. Ettől kezdve gyakran mondta: orvos leszek, 
és ingyen gyógyítom majd a szegény betegeket. Még 
egyetemi évei alatt, 1898. november 10-én házasságot 
kötött a mélyen vallásos Coreth Mária Terézia grófnővel. 
Nagyon boldog és harmonikus házasságukat Isten 13 
gyermekkel áldotta meg. 1902-ben Köpcsényben 25 
ágyas magánkórházat alapított, ahol kezdetben általános 
orvosként dolgozott. Később sebész, 1906-ban pedig  
szemész orvosi képesítést szerzett. Kiváló orvosi 
szaktudásának és kedves, közvetlen magatartásának a 
híre mindenfelé elterjedt. Betegeit ingyen gyógyította. 
Testi egészségük mellett törődött betegei lelki 
egészségével is. Betegei mellett a szegényekkel való 
együttérzése is sokféle módon megmutatkozott. Saját  

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. 

birtokából 200 ingyenes házhelyet osztott ki, biztosította 
a hozzájuk vezető közutakat is. Gyermekeit is a 
szegények szeretetére és a lelki szegénység 
szellemében nevelte. Isten akaratában megnyugodva 
fogadta a szenvedést is. 14 hónapig tartó súlyos, de 
türelemmel viselt szenvedés után 1931. január 22-én, 
Bécsben halt meg. 

 

Útravaló  
„Lehet, hogy sokan úgy élik az életüket, hogy nem kérdés 
nekik, van-e helyük ezen a világon, van-e létüknek 
jogosultsága, mert ez magától értetődő bizonyosság 
számukra. Természetes módon, kételyek nélkül elfoglalják 
a helyüket az életben: családjukban, közösségükben, 
munkahelyükön, a társadalomban. 
Mások pedig nyugtalanító kérdéseket hordoznak 
magukban, amelyek nem könnyen megnevezhetők. Csak 
azt érzik, hogy valami nincs rendjén, kétségek vesznek 
rajtuk erőt. S ha eljutnak odáig, hogy kifejezzék azt, ami fáj, 
például így fogalmaznak: „Miért is vagyok? Ki akarta, hogy 
legyek? Megkérdezett valaki arról, akarok-e lenni? Akarok-
e élni? Szabad-e lennem, van-e jogosultsága a létemnek? 
Van-e helyem itt? Ki adja a helyemet az életemben? 
[…] Bennem is az élet ereje győzött. Kivilágosodott. Az élet 
akart élni, sikerült bennem. E megtapasztalás arról győzött 
meg, e tudás azt tanította meg, hogy a világosság győz, 
csak nem szabad megakadályozni. Az életet, a 
világosságot akadályozhatom. De még meg sem kell adni 
neki az esélyt, csak nem szabad elvenni tőle. 
Dönthetsz úgy, hogy nem veszed el tőle az esélyt. A 
világosság magától, természeténél fogva hat, működik, 
érvényesül, a te tudatos akarásod nélkül is. Semmi feltétele 
nincs. Áthat. Kivirágzik, kinyílik, kizöldül, megszületik. Mint 
a fű és a lomb, mely tavasszal kivirágzik.   
[…] Akarsz-e új szövetségre lépni az élettel? Ez a te 
döntésed. Keresed-e életednek azt az olvasatát, amelyet 
kesergésedben nem látsz meg? A körülményeknek nem 
kell ahhoz megváltozniuk, hogy amellett dönts, mégis jó 
lenned. 
„A világosságot nem látjuk, a világosság engedni meg, 
hogy lássunk.” (Jean-Yves Leloup) Hogy másképp láss. 
Ez a döntés, hogy nem veszed el az esélyt a világosságtól, 
ez az új szövetség, az új szerződés, amelyet az Istennel és 
az élettel kötsz. Elfogadod, hogy az élet élni akar benned, 
ki akar bontakozni, függetlenül attól, hogy milyen 
állapotban vagy. És végül is ráhagyatkozol. Hajlandó vagy 
szövetséget kötni az élettel, most már tudatosan, nem úgy, 
mint a fogamzásodnál vagy a születésednél. Tudatosan 
igent mondasz az életre. A sajátodéra és minden létezőére. 
Akarsz bízni az életben, a világosságban. Bízni abban, 
hogy van jövőd. Ki tudod mondani, hogy jó, hogy élsz. Nem 
tudod, hogy kinek, minek, miért és mire jó, hogy élsz, hogy 
vagy. Ezt nem is kell tudnod.  

(Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd, részlet) 
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