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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.31. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Judit 

KIH résztvevőiért 
KIH kísérőiért 
 

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

 ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP   

2.1. 
Hétfő 

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

du. 5–7   

2.2. 
Kedd 

7   du. 5–½ 7 
GYERTYASZENTELŐ 
BOLDOGASSZONY 

½ 7: hittanóra 

2.3. 
Szerda 

7  
Zsid 12,4-7.11-15 
Mk 6,1-6 

du. 5–7  Balázs-áldás 

2.4. 
Csütörtök 

7 Új hivatásokért 
Zsid 12,18-19.21-24 
Mk 6,6-13 

du. 5–7 SZENT BALÁZS PÜSPÖK 
1/2 7–7: 
szentségimádás papi 
hivatásokért 

2.5. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Zsid 13,1-8 
Mk 6,14-29 

du. 5–7 SZENT ÁGOTA 
első péntek 
5-től gyóntatás 

2.6. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Gizella 

Zsid 13,15-17.20-21 
Mk 6,30-34 

 JAPÁN VÉRTANÚK  

2.7. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

Beteg keresztszülők 
† Lenke, † Sándor 

Lev 13,11-2 
1Kor 10,31-11,1 
Mk 1,40-45 

 ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP Balázs-áldás 

Január 31-től kezdve már csak a fél 10-es szentmisére 
kérjük a regisztrációt, az esti 6-os szentmisén a kis 
létszám miatt az előzetes jelentkezésre egyelőre nincs 
szükség. 
 
Február 2-án a felnőtt hittan órát Birher Nándor tartja, 
online közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
Minden hétköznap 5–7 óra között a kápolnában 
csendes szentségimádás várja az elcsendesedni 
vágyókat. 
 
Első csütörtökön egész nap a papi hivatásokért 
imádkozunk. Reggel a szentmise erre a szándékra lesz 
felajánlva, este pedig a szentségimádás végén a szokásos 
módon hivatásokért könyörgünk. 
A héten első péntek, este 6-kor is van szentmise, 5-től 
gyóntatás. Első szombaton pedig reggel 7-kor szentmise 
van, nem igeliturgia.     
 
A héten zajlik a kápolnában a kísért imádság hete (KIH). 
Ebből az alkalomból ismét hívunk mindenkit, hogy imáival, 
a szentségimádáson való részvételével támogassa a 
lelkigyakorlaton részt vevő 12 közösségi tagot és 5 kísérőt. 
 

Elsőáldozást tervezünk május végére vagy a 
vírushelyzettől függően június elejére, esetleg 
szeptemberre, melyre várjuk a misére járó gyerekek 
jelentkezését. A felkészülés nyolc alkalom, heti 
rendszerességgel. Csóka András vezeti. 
Bérmálást tervez június 5-én szombat este a Kelenföldi 
Szent Gellért templom, melyhez 7 alkalmas felkészülési 
lehetőséget biztosítunk itt a kápolnában. Várjuk a hitüket 
gyakorló fiatalok jelentkezését, vagy olyan idősebbekét is, 
akiknek valami miatt elmaradt a bérmálásuk. Azok is 
jelentkezhetnek, akik már bérmálkoztak, de szeretnék 
felújítani, felszítani magukban bérmálásuk kegyelmeit. 
Mind az elsőáldozásra, mind a bérmálásra február 14-
én vasárnap estig lehet jelentkezni György atyánál. 
 
 December 24-én a levelezőlistán közzétettük a felhívást a 
kápolna 70 éves szentelési évfordulója alkalmából 
tervezett emlékgyűjtemény összeállításáról. 
Köszönöm, hogy komolyan vettétek, és sokan már 
megírtátok gondolataitokat, élményeiteket, melyek a 
Kápolna hetven éve alatti rengeteg közösségi programhoz 
kapcsolódtak. Szeretném, ha még többen vállalkoznátok 
erre. Biztos, hogy sokatoknak van olyan története, amit 
megosztanátok mindannyiunkkal. Szeretettel várom 
írásaitokat január 31-ig a vegh.pal@t-online.hu e-
mailcímre vagy a sekrestyében leadva. (Nem baj, ha kicsit 
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később érkezik, mint január vége.) A részletes felhívás a 
levelezőlistán a január 26-i levelemben található.                                                                   
Végh Pál 
 
A kápolnatakarítást január 30-án Kárpáti Viktória, február 
6-án pedig a Martini család vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 

 

A járványhelyzet hírei  
–  A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– Január 31-től az esti hatos szentmisére megszűnik a 
regisztrációs kötelezettség.  

Olvasmány: MTörv 18,15-20  

Téma: Hallgass a próféták szavára, akiket Isten küld hozzád! 

Isten az emberekhez emberek által szól. Sínainál Mózes közölte 

Isten szavait a néppel. Utána a próféták voltak Izrael számára 

„Isten szája”. Őáltaluk adja tudtul minden nemzedéknek, ki Ő, 

mit tesz és mit vár el népétől. Ezekre a prófétákra hallgasson Isten 

népe, ne jelmagyarázókra, álomfejtőkre és jósokra. Nem 

kíváncsisággal jutunk közelebb Istenhez, hanem azzal az 

erőfeszítéssel, amivel az Ő akaratát megértjük és megtesszük. 

Mózes szavát: „hozzám hasonló próféta”, a későbbi zsidóság 

mindig egy egészen különleges prófétára értette, magára a 

Messiásra. 

Szentlecke: 1Kor 7,32-35 

Téma: Aki Isten országáért lemond a családi életről, az 

szabadabb lélekkel szolgálhat az Úrnak. 

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 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 1,21-28 

Téma: Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van 

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 az Isten országa, Isten uralma, elérkezett. Jézus maga 

vezeti be. Megtérésre, bűnbánatra szóló fölhívása úgy hangzik, 

mintha a régi prófétákat követné. De az Ő fölhívása „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. 

– A ½ 10-es szentmisét és a hittanórát online is 
közvetítjük a kápolna YouTube csatornáján. 
– A vasárnap fél 10-es misén csak regisztrációt követően 
lehet részt venni. A 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 
Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 999 
3851). A regisztrációt szombat este 6 órakor lezárjuk. A 
lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul hely mások 
számára. 

Február 6. Miki Szent Pál és társai, Goto János és Chosai Jakab 

jezsuita vértanúk a XVI. századból. A papszentelés előtt álltak, 

amikor 23 társukkal együtt őket is elfogták és halálra ítélték, 

majd egy Nagaszaki melletti dombon keresztre feszítették. Miki 

Pál még a keresztről is hirdette, hogy Krisztuson kívül nincs 

másban üdvösség. Adott jelre a hóhérok egyszerre szúrták át az 

áldozatok szívét. Vérükkel öntözték meg Japán földjét, és hős 

vértanúságuk százezreket térített meg. 
 

Útravaló  
„A keresztény gyakorlat egyoldalúan hangsúlyozza a bűn 

kárhoztató mivoltát. Sokszor csak azt látja benne, amiért magát 

vádolnia, Istent pedig engesztelnie kell. Nem akar ránézni igazán. 

Becsukja a szemét. Fel sem merül benne, hogy párbeszédbe 

kerülhetne saját bűnével, ahogy a pusztában Jézus a kísértővel, 

hanem gyorsan szabadulni akar a bűntől. Magában, másokban, 

mielőtt tanulhatna belőle. Istentől azt kéri, hogy óvja meg a 

bűntől, mert úgy érzi, nem szabad, hogy legyen bűn. Pedig a bűn 

tanít valamire, nevel. 

A Szentírás, a keresztény teológia épp ezt hangsúlyozza, hogy a 

bűnnek feladata van. A bűn nem csak a kárhozatra vezet. A bűnt 

Isten mindig felhasználja. A bűnnek van értelme, jelentősége, 

feladata az üdvösség történetében. 

Számomra vigasztaló Dávid története. Kétszeres bűnben fogant 

fia, Salamon, hiszen Dávid megölette Uriját, hogy megkapja 

feleségét, Betsabét. (2Sám 11) Mégis Jézus ennek a Salamonnak 

a leszármazottja lesz. Jézus nemzetségtáblájában (Mt 1,1-16) 

nem bűn nélküli szentek sorakoznak, hanem bűnös, törékeny 

emberek. 

Nemcsak a jó megvalósítása mozgat meg energiát az emberben, 

hanem a bűnös szándékban is van hajtóerő. Feladatunk van vele. 

Hat akkor is, ha lerázzuk, ha túllépünk rajta. Mert szabadulni 

akarunk a szégyentől. Gyorsan bocsánatot kérünk vagy hamar 

meggyónjuk. Gyónás után sokszor az az illúziónk, hogy egyszer 

és mindenkorra magunk mögött hagytuk a bűnt. A lelki érettség 

akkor kezdődik, amikor észrevesszük, hogy az emberi természet 

nem így működik. Pascalnál olvastam, hogy abba a hibába esünk, 

hogy azt gondoljuk: ha felismertük egy bűnünket, azzal már azt 

is megtanultuk, hogy következő alkalommal hogyan ne kövessük 

el. És ezzel mintha meg is szabadultunk volna tőle, és nem lenne 

több dolgunk vele. Pedig ilyenkor azt kellene mondanunk: ha egy 

bűnt elkövettem, akkor hajlok arra, hogy ugyanazt a bűnt máskor 

is elkövessem, És abból kell kiindulnom, hogy többször el is 

követem majd. 

Ha a bűnt feladatnak tekintem, és így nézek rá, önismeretre vezet. 

Felismerem és elismerem, hogy más vagyok, mint gondoltam. Ha 

jobban odafigyelek arra, ami történt, hamarabb észreveszem, 

hogy valójában nem is az a rossz, amit szégyenemben és rossz 

lelkiismeretből annak érzek.”  
  (Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd, részlet) 

A HÉT LITURGIÁJA 
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