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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

2.7. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Margit 

Beteg keresztszülők 
† Lenke, † Sándor 

 

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

 ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP   

2.8. 
Hétfő 

7 

 
† Gabriella, † Kálmán 

 

Ter 1,1-19 
Mk 6,53-56 
 

du. 5–7 
EMILIÁNI SZENT 
JEROMOS 

 

2.9. 
Kedd 

7 
élő Anna, Zsuzsa, 
György és Dóra 

Ter 1,20 - 2,4a 
Mk 7,1-13 

du. 5–½ 7 
EMMERICH SZENT 
KATALIN 

½ 7: bibliaóra 

2.10. 
Szerda 

7  
Ter 2,4b-9.15-17 
Mk 7,14-23 
 

du. 5–7 SZENT SKOLASZTIKA  

2.11. 
Csütörtök 

7  
Ter 2,18-25 
Mk 7,24-30 

du. 5–7 LOURDES-I SZŰZ MÁRIA  

2.12. 
Péntek 

7  
Ter 3,1-8 
Mk 7,31-37 

du. 5–7   

2.13. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Ödön 

Ter 3,9-24 
Mk 8,1-10 

   

2.14. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Sándor 

 
élő Teréz, Andrea és Béla 

 

Lev 13,1-2.44-46 
1Kor 10,31-11,1 
Mk 1,40-45 

 ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP  

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 9-én a bibliaórát Gyuri atya tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
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. 
 
 

 Szeretettel hívjuk a híveket 2021. február 13-án, 
szombaton 15 órakor a Betegek Világnapja alkalmából 
bemutatandó szentmisére a Budai Ciszterci Szent Imre 
Plébániatemplomba, melyet a Magyar Rákellenes Liga, a 
Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete és a 
Dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület 
szervez. Misét celebrál: Szkaliczki Csaba Örs O. Cist. 
plébános atya, az egybegyűlteket köszönti: Dr. Faragó 
István, a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács 
Egyesületének elnöke.  
A szentmisén lehetőség lesz általános feloldozásban 
részesülni. Kérjük, hogy a résztvevők tartsák meg a 
járványügyi előírásokat! A szentmise élőben követhető lesz 
a Budai Szent Imre Plébánia Youtube csatornáján, ugyanitt 
később felvételről is megtekinthető. Imádkozzunk együtt 
betegségben szenvedő embertársaink gyógyulásáért, 
lelki üdvéért!                                                Rozványi Balázs 
 
 
A kápolnatakarítást február 6-án a Martini család, február 
13-án pedig az Ifjú házasok vállalták. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 

 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
február 
7 – 14. 

1011. szám 



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

Olvasmány: Jób 7,1-4.6-7  
Isten nélkül az élet csak értelmetlen küszködés. 
Jóbot súlyosan megpróbálta Isten. Jönnek barátai, hogy 
vigasztalják (Jób 2,11), de nem tudnak vigaszszót. 
Szemére vetik Jóbnak, hogy bizonyára bűneiért kell 
szenvednie. Magának Jóbnak is megoldhatatlan a kérdés, 
hogy miért sújtja őt az Isten. Olvasmányunk egy részlet Jób 
válaszbeszédéből. Keserűséggel szól általában az 
emberélet nyomorú voltáról és különösképpen a maga 
sorsáról. Végül imával próbálkozik: Ne kísértse őt Isten túl 
keményen, hagyjon néki egy kis békességet még! – A 
szenvedés értelmének kérdésére az Ószövetség még nem 
ad elégséges választ. Az embernek csak a hit válasza 
marad – ha képes rá. Az, hogy Isten igazságos és 
irgalmas! 
 
Szentlecke: 1Kor 9,16-19.22-23 
Téma: Isten apostola önzetlenül fáradozik embertársai 
üdvösségéért. 
Voltak Korintusban és Rómában is (mindenhol akadnak) 
olyan keresztények, akik körültekintés nélkül sürgetik 
jogaikat, hogy szabadon érvényesítsék saját lelkiismeretük 
szerint. Hogyan adjuk értésükre, hogy jobban tennék, ha 
olykor lemondanának jogaikról (ami talán csakugyan 
létezik)? Pál a saját példájára utal: Ő apostol, minden idejét 
és erejét az evangéliumnak szenteli, joga volna, hogy 
ebből a munkájából meg is éljen. De ehhez a joghoz 
olyannyira nem ragaszkodik, hogy még a látszatát is 
elkerüli, hogy pénzért hirdeti az igét! Egyetlen célja, hogy a 
küldetés megőrizze hitelességét és megtalálja útját a 
szívekbe. 

 
Evangélium: Mk 1,29-39 
Téma: Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző 
bajokban szenvedtek. 
Jézus tettei beszédesek: megmondják, ki Ő és mit kíván. 
Péter anyósa, a Márk evangéliumban szereplő első nő, 
megtapasztalja Jézus gyógyító erejét, és szolgálni kezd 
neki és tanítványainak. A szolgálatban fejezi ki hitét, így 
követi Krisztust. Este Jézus újra betegeket gyógyít és 
ördögöket űz. A démonok elismerik Őt, de Jézus nem akar 
vallomást tőlük. Az ember érdekli Őt, az emberhez „jött Ő 
ki” (Mk 1, 38). És újra meg újra visszatér a csöndbe, az Ő 
csöndjébe; – az ember Jézus igényli a magányos imádság 
óráit, a legmélyebb egységet Atyjával. Aztán újra 
visszatérhet az emberekhez. A tanítványok ezt látták és 
megtanulták. 
 
Február 9. Emmerich Katalin Látnoknő (1774-1824) 
Emmerich Katalin megdöbbentő részletességgel ecseteli a 
Biblia szűkszavú leírásait. A testén megjelent stigmáknak, 
azaz Krisztus sebhelyeinek, valamint látomásainak  
 

 
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.  

természetfeletti jellegéről szigorú orvosi és egyházi 
vizsgálat után nyilatkozott az egyház. 
 

 

Útravaló  
 
 „Amikor szívünk vádol minket, akkor a rossz érzés a figyelmet 

magunkra irányítja. Emiatt is fontos Isten bocsánatát kérni. Nem 

mintha Isten megbántódna. Nem is a bánat érzésének a 

kierőszakolása a feladat. Amikor Isten bocsánatát kérjük, először 

is magunkról Istenre fordítjuk a figyelmet. 

A bűnbánat része a felismerés, hogy amit tettünk, az rossz. Akkor 

válunk felnőtté, amikor beismerjük, hogy vétkeztünk, és 

vállaljuk érte a felelősséget anélkül, hogy mentegetnénk vagy 

sajnálnánk magunkat. Ádám és Éva akkor lettek felnőttek, 

amikor el kellett hagyniuk a Paradicsomot. 

A bűn beismerése és bevallása fájdalmas folyamat. Ez nem 

jelenti azt, hogy elkeseredetté tesz. Ha megkapjuk a bűnbánat 

ajándékát, a szívben a bizalom erősödik. Nem tudjuk a bűn 

következményeit saját erőnkből helyre hozni. Nem tudjuk sem 

magunknak, sem a másiknak megadni a gyógyulást. Istenre 

bízzuk azt, amit nem tudunk jóvá tenni és megváltoztatni, és 

reménykedünk, hogy ő ad megoldást. 

A bűnbánat felindítása a mi részünk, a feloldozást, a gyógyulást 

kapjuk. Isten vigasztal meg, ő adja a megbékélést. 

A személyes találkozás gyógyít. Lelkivezetésben, barátságban, 

párkapcsolatban. A pszichológusnál, az orvosnál a kapcsolat is 

gyógyít, a gyógyulás fele a bizalomból fakad. […] 

A rossz érzés, amelyet a bűn ébreszt, a figyelmet mindig 

önmagunkra irányítja. Arra késztet, hogy bűneinkkel, 

nehézségeinkkel foglalkozzunk. A döntő kérdés az, hogy hová 

figyelünk. A belső tisztulás útja az, hogy nem arra figyelünk, 

amit meg szeretnénk változtatni, nem mi akarjuk megoldani a 

problémáinkat, hanem bűneink láttán is keressük a kapcsolatot az 

éltető erővel. És ezt ott találjuk, ahol bennünk az élet mozdul. 

Oda figyelünk, ahol bennünk az élet működik. Nem az 

akadályokat kell elgördítenünk, hanem visszatérnünk oda, 

keresnünk azt, ami bennünk az élet áramlata, És észrevenni, ami 

odavezet minket, és azt is, ami nem. […] 

A lét szintjén a jó mag működik bennünk akkor is, amikor nem 

vagyunk vele tudatosan kapcsolatban. Akkor is, amikor nem 

tudunk bízni az élet gyógyító erejében, amikor már azt is 

megkérdőjelezzük, hogy egyáltalán van bennünk jó. 

A jó mag ott van bennünk, akár hisszük, akár nem. Ens et bonum 

convertuntur – tanítja a hagyományos keresztény filozófia. 

Minden, ami létezik, az jó, hogy van. Ami jó el van zárva 

bennünk, az mindig részleges. Lehet, hogy testünk-lelkünk nem 

minden csatornáján folyik az élet, de attól még egyértelmű, hogy 

Isten áldása bennünk és rajtunk keresztül áramlik.”  
  (Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd, részlet) 
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