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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.24. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

 
 

 
élő Mária 

Jón 3,1-5 
1Kor 7,29-31 
Mk 1,14-20 

 ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP   

1.25. 
Hétfő 

7 
élő György, Anna, Dóra 
megtéréséért 

ApCsel 9,1-22 
Mk 16,15-18 

du. 5–7 
SZENT PÁL APOSTOL 
MEGTÉRÉSE 

 

1.26. 
Kedd 

7  
2Tim 1,1-8 
Tit 1,1-5 
Lk 10, 1-09 

du. 5–½ 7 
SZT. TIMÓTEUS ÉS 
TÍTUSZ 

½ 7: hittanóra 

1.27. 
Szerda 

7  
Zsid 10, 1-10 
Mk 3,31-35 du. 5–7 MERICI SZT. ANGÉLA  

1.28. 
Csütörtök 

7 † Piroska 
Zsid 10, 19-25 
Mk 4, 21-25 

du. 5–7 AQUINÓI SZT. TAMÁS  

1.29. 
Péntek 

7  
Zsid 10, 32-39 
Mk 4, 26-34 

du. 5–7   

1.30. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Etelka, † László 

Zsid 11,1-2.8-19 
Mk 4, 35-41    

1.31. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Judit 

 
 
 

MTörv 18,15-20 
1Kor 7,32-35 
Mk 1,21-28 

 ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP  

Január 26-án a felnőtt hittan órát Gyuri atya tartja, 
online közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
A kápolnatakarítást január 23-án a Lapis család, január 
30-án pedig Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük.                                                              
Futakfalvi Bea     
 
Minden hétköznap 5–7 óra között a kápolnában 
csendes szentségimádás várja az elcsendesedni 
vágyókat. A mindennapos szentségimádás kialakulásának 
az apropója a tavaly januárban szervezett kísért imádság 
hete volt, amikor Gyuri atya minden nap 5 és 7 között 
kinyitotta a kápolnát és a szentségtartót, hogy mind a 
lelkigyakorlatozók, mind a közösség más tagjai 
betérhessenek az Úrhoz, és az Ő személyes jelenlétében 
időzhessenek. Ennek a lelkigyakorlatnak az egyik 
gyümölcse, hogy ez a kezdeményezés a szentségőrök 
segítségével megmaradt és azóta is él, tehát a szolgálat 
egy éves születésnapját ünnepeljük. Ebből az alkalomból 
ismét hívunk minden közösségi tagot, hogy imáival 
támogassa a jövő vasárnap kezdődő kísért imádság hetén 
részt vevő testvéreket, mert az ő személyes 
istenkapcsolatukon keresztül a közösség számára is van 
ajándéka az Istennek. Hordozzuk őket és a közösséget  
külön felajánlásban. 
 
  

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. 
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Olvasmány: Jón 3,1-5.10 
Téma: Ninive lakói megtérnek Jónás szavára 
Jónás kis könyve tanulságos elbeszélés, amely teljes 
egészében vallási mondanivalójáért hangzik el. Isten 
nemcsak Izraelnek Istene, Ő minden nép üdvösségét 
akarja. Egy nép, egy lélek sincs kizárva irgalmazó, 
megbocsátó szeretetéből. Ninive itt általában a pogány 
népeket jelképezi. Jónás prédikálására az egész város 
bűnbánatot tart, ezzel szemben Jeremiás jeruzsálemi 
bűnbánati fölhívása nem termett gyümölcsöt (Jer 36,25). A 
megtérés maga a kegyelem ajándéka. Aki megkapja és 
megtér Istenhez, tudja majd, hogy Isten szeretete öröktől 
fogva várt rája.  
 
Szentlecke: 1Kor 7,29-31 
Téma: Elmúlik ez a világ! 
Szt. Pál e szakaszban nem értekezést ír a házasságról, 
hanem a korintusiak konkrét alkalmi kérdéseire felel. A 
házasság rangja, állása az egyik kérdés. Az apostol 
visszautasítja a testnek és a nemiségnek bármi 
megvetését. Ha nem teljesen mond „igent” a házasságra, 
ennek oka nem a házasságban rejlik, hanem abban a 
helyzetben, amely a keresztényeké Krisztus első és 
második (világvégi) eljövetele közt. „Az idő rövid.” E rövid 
időnkben házasság és szüzesség: gyász és öröm, vagyon 
és vagyontalanság – minden relatív, viszonylagos.    A 
keresztény szüzesség (amennyiben igazán keresztény) 
nem menekülés az önző, egyéni biztonságba, hanem a 
ránk közelgő végidőknek, az örök életnek nyugtalanító jele. 
Értelme az, hogy az ember szabadon rendelkezésére áll 
„Krisztus ügyének”, egészen átadva önmagát Krisztusnak.  
 
Evangélium: Mk 1,14-20 
Téma: Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!  
Majdnem minden B évi vasárnap Szt. Márk evangéliumát 
olvassuk. Ez az evangélium a Jézus szavairól és tetteiről 
szóló őskeresztény hagyománynak legősibb tanúsága. Az 
evangéliumban úgy szól és tesz Krisztus, mint „akinek 
hatalma van” (Mk 1,22). Három kimagasló helyen „Isten 
Fia” a neve (1,1; 9,7; 15,39), de egyik tanítvány sem hívja 
így; egész haláláig szemünk előtt rejtve maradt az Ő titka. 
Márk Jézus egész igehirdetését az „evangélium” szóval 
foglalja össze. Azonban maga Jézus személye, a 
Megfeszített és Föltámadott is tartalma az evangéliumnak: 
Ő maga az „Isten evangéliuma” (örömhíre), a jó üzenet, 
amelyet Isten küldött nekünk az eleve megszabott időben 
(„az idő teljességében”). Jézus föllépésével, szavaival és 
tetteivel elérkezett az Isten országa, Isten uralma. Jézus 
maga vezeti be. Megtérésre, bűnbánatra szóló felhívása 
úgy hangzik, mintha a régi prófétákat követné. De az Ő 
felhívása „jó hír”, a megtérés annyi, mint hinni az 
evangéliumban, és e hit a kegyelem erőit, az 
istengyermekség új életét hozza, amiket a régi próféták a 
végső napokra ígértek. A hit maga tett, de Isten kegyelme 
is, ha az ember meghallja a hívást, és fenntartás nélkül 
követi. 
 
2009. január 26. Szent Timóteus és Szent Titusz püspök. 
Mindketten Szent Pál apostol tanítványai voltak. Timóteus 
Lykaonia tartományának Lisztra nevű városából 
származott. Atyja pogány, anyja Euniké és nagyanyja Loisz 
buzgó zsidók voltak. Szent Pál második útján maga mellé 
vette Timóteust és szinte állandóan a kíséretében volt.  

Szent Pál Efezus püspökévé tette. Pál második fogsága 
idején Rómába ment, de az Apostol vértanúsága után 
visszatért Efezusba. Nerva császár idején, 97-ben 
szenvedett vértanúságot. Titusz antiochiai pogány szülők 
gyermeke. Az első apostoli, a jeruzsálemi zsinatra elkísérte 
Szent Pált és Barnabást. Szent Pál maga mellé vette 
apostoli útjain, és több fontos küldetést bízott rá és 
Timóteusra. Szent Pál Kréta püspökévé tette, majd 
magával vitte Rómába. 66-ban Dalmáciába küldte. Szent 
Pál halála után visszatért Kréta szigetére, és ott fejezte be 
életét. 
 

Útravaló  
„Születésünkkel, emberi mivoltunkkal magunkkal hozunk 
képességeket és korlátokat, lehetőségeket és 
behatároltságot. Családi körülményeinkből terhek is 
szakadnak ránk, és ezek meghatároznak minket. Ezekről 
nem mi döntünk, ki vagyunk szolgáltatva nekik. Hatnak 
ránk, befolyásolják kapcsolatainkat, érthetetlenné teszik 
viszonyulásainkat nemcsak mások, hanem néha magunk 
számára is. Sokszor nem is tudjuk, honnan jönnek 
indulatok, reakciók, félelmek, és még kevésbé hogyan 
bánjunk velük. Azt sem mondhatjuk, hogy ezek a mi 
személyes bűneink, de azt sem, hogy nincs hozzá semmi 
közünk. Áldozatok is vagyunk, felelősök is. 
Amikor Jézus a meggyógyított bénának azt mondja, hogy 
bűneid bocsánatot nyertek, nem azt állítja, hogy a béna 
ember bűnt követett el. Mégis nála mutatkozott meg a 
sebzettség, ő hordozta. Nem tudjuk, miben az övé, miben 
őseié a felelősség, s hol áldozat ő. 
Jézus megrendülten áll a rossz láttán, amely megbetegít, 
meggörnyeszt, megbénít, vakká és süketnémává tesz, 
amely kikezdi az életerőt és a halálba visz. Ami a 
kapcsolatot elrontja az Istennel, embertársammal, 
önmagammal és magányossá tesz. 
Ami zavarossá teszi az életünket. Lelkünk negatív erői, 
negatív hajlamok: indulatok, félelmek, agresszió, 
bizonytalanságok, irigységek, amelyeket felfedezek 
magamban. 
Ami megakadályozza, hogy igaz ember legyek. Ami 
beszűkíti a látókört és akadályoz abban, hogy nyílt, 
önmagammal egy, jóindulatú. játékosan küzdő tudjak lenni. 
[…] Isten a sötétségnek, bűnnek is adott feladatot. Próbára 
tesz. A sátánt is Isten teremtette. Jézus nem azért ment a 
pusztába, hogy kitegye magát a kísértésnek. Nem kereste. 
A Lélek vitte oda. A pusztában nem kereste a sátánt, de 
amikor találkozott vele, nem szaladt el előle, figyelmesen 
meghallgatta, és a kísértővel folytatott párbeszédben 
megértette, mit jelent nem saját kívánságait vakon követni, 
hanem Istennek szolgálni.  
Minden krízis, minden kísértés, minden elkövetett bűn 
próbára tesz. A próbák, amelyeket ki kell állnunk, a 
növekedés eszközei. Nélkülük a lélek nem fejlődne. A 
megelégedettség kényelmessé tehet. Elkényeztet, mint az 
üvegházban kitenyésztett virágokat. Akit nem próbál meg 
az élet, az nem biztos, hogy megerősödik. »Van bűn, amit 
el kell követni, különben a lélek nem fejlődik tovább azon a 
téren.« C.G. Jungnak ez az állítása engem személyesen 
nagyon elgondolkodtatott. Se bizonyítani, se cáfolni nem 
akarom a mondat helyességét, de érdemesnek tartom arra, 
hogy kitegyük magunkat azoknak a kérdéseknek, 
amelyeket felvet.”              

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