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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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   

2.15. 
Hétfő 

7 
a karmelita lelki 
család élő és † tagjai 

Ter 4,1-15 
Mk 8,11-13 

du. 5–7   

2.16. 
Kedd 

7  
Ter 6,6-8 
Mk 8,14-21 

du. 5–½ 7 SZENT JULIANNA ½ 7: hittanóra 

2.17. 
Szerda 

7 
este 6 

† Anna 

 

Joel 2,12-18 
2Kor 5,20 - 6,2 
Mt 6,1-6.16-18 

du. 5–6 HAMVAZÓSZERDA este 6: szentmise 

2.18. 
Csütörtök 

7  
Mtörv 30,15-20 
Lk 9,22-25 

du. 5–7   

2.19. 
Péntek 

7  
Iz 58,1-9a 
Mt 9,14-15 

du. 5–½ 7  ½ 7: keresztút 

2.20. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Lk 5,27-32 
Iz 58,9b-14 

   

2.21. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Károly 

 

Mz1 9,8-15 
1Péi3,18-22 
Mk 1,12-15 

 
NAGYBÖJT 1, 
VASÁRNAPJA 

 

Február 16-én a hittanórát Birher Nándor tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
A héten szerdán hamvazószerda, szigorú böjt, a 
bűnbánati szentidő kezdő napja. 18 és 60 éves kor között 
háromszori étkezés, egyszeri jóllakással és hústilalommal. 
Betegek, nehéz testi munkások, közös üzemi- és iskolai 
étkezésben részt vevők fel vannak mentve a böjt alól. A 
nagyböjti péntekeken 14 éves kortól hústilalom. 
Hamvazószerdán reggel 7-kor és este 6-kor van 
szentmise. 
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában, melyet a YouTube-csatornánkon is élőben 
közvetítünk. Február 19-én Barsi Balázs elmélkedéseit 
hallhatjuk. Gyuri atya várja azok jelentkezését, akik 
szívesen közreműködnek a keresztúti imádság 
vezetésében, az elmélkedések felolvasásában. 
 
Elsőáldozást tervezünk május végére vagy a 
vírushelyzettől függően június elejére, esetleg 
szeptemberre, melyre várjuk a misére járó gyerekek 
jelentkezését. A felkészítés mindig szerdán ½ 6–7 
között lesz a SarokPontban. Első alkalom február 24-
én. A felkészítést 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. 
 
 A kápolnatakarítást február 13-án az Ifjú házasok, február 
19-én pénteken pedig a cserkészek vállalták. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 

 

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, valamint a 
keresztutakat 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, 
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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   

Olvasmány: Lev 13,1-2.44-46  
A leprást ki kellett vetni az emberi társadalomból.  
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 10,31-11,1  
Téma: Kövessük Pál apostol példáját, mert ő Krisztus 
követője! 
Az előbbi fejezetekben (1Kor 8-10) Szt. Pál a felmerült 
gyakorlati kérdésekre felelt a korintusi egyháznak. A mai 
olvasmány lezárja azt a kérdést, hogy szabad-e olyan húst 
enni, amit előbb áldozatul ajánlottak föl pogány 
bálványoknak. Ilyen összefüggésben mondja Szt. Pál: 
„Minden szabad, de nem minden szolgál javunkra” (10,23). 
A kereszténynek legyen szabad, de világosan látó 
lelkiismerete. Nem használ neki, ha másoknak talán 
aggályos lelkületét veszi mértékül. De még a maga 
„szabadságával” szemben is szabad legyen, hogy le tudjon 
mondani róla, ha másokra kell tekintettel lennie! A szabályt, 
„Tégy mindent Isten dicsőségére” kiegészíti, megvilágítja a 
másik szabály: Kövesd Krisztust, s ne csak a magad 
hasznára gondolj, hanem inkább szolgáld mindenki javát. 

Evangélium: Mk 1,40-45  
Téma: Jézus egyetlen szavával meggyógyít egy leprást. 
Jézus csodái a hatalmát és a közelgő Isten országát jelzik. 
De ne felejtsük el közben az emberi és személyes 
vonatkozásait sem. Jézus melegszívű ember, és ahol 
emberi nyomort lát, elfogja a részvét, és kötelességének 
érzi, hogy segítsen. A leprások, a kiközösítettek is 
közelébe kerülve megérzik emberi jóságát és a gyógyítás 
isteni erejét. Miért viselkedik hát keményebben Jézus a mai 
evangélium kiközösítettjeivel szemben? Ez titok. Az is 
feltűnő, hogy Jézus megtiltja a csoda hirdetését (gyakran 
előfordul a Márk evangéliumban)! Mit sem használ az 
embereknek, ha Jézus csodáiról kíváncsiságukat 
legeltetve hallanak, sőt, ha éppen magukon tapasztalják a 
csodát – amíg Jézus személyének titkához el nem jutnak. 
 

Február 16. Julianna ókeresztény vértanú neve egyike a 
legkedveltebbeknek a magyar női nevek között. Juliannát 
pogány fejedelemnek adják feleségül. Mivel addig nem 
akar házaséletet élni, amíg vőlegénye meg nem tér, ez 
börtönbe veti. Megkínoztatja, de az nem árt neki. Erre férje 
sötét börtönbe veti, és vasláncra vereti. Most a pokolbeli 
ördög angyal képében azt tanácsolja neki, hogy 
okosságból mégis áldozzon az isteneknek. Juliannát égi 
szózat világosítja föl, hogy ne higgyen neki. Ezután a 
fejedelem nyakát véteti. Utolsó útján az ördög fekete 

Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 
9993851). A regisztrációt szombat este 6 órakor 
lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul 
hely mások számára. 

gyermek képében megjelenik és a poroszlókat biztatja. 
Julianna ráveti a szemét, mire az ördög észvesztve  
menekül. A fejedelem közben hajóra száll, a kivégzés 
pillanatában azonban nagy szélvész támad. A gálya 
elmerül, a király meg kísérete pedig belepusztul a 
tengerbe. Mindezekből érthető, hogy Juliannát megláncolt 
ördöggel szokták ábrázolni. 
 

Útravaló  
Az egyház tanítása és rendelkezései a bűnbánati szent 
idővel és bűnbánati nappal, a péntekkel kapcsolatban: 
1. Isteni törvény kötelez minden keresztény hívőt a 
bűnbánat fegyelmére. 
2. A bűnbánat hagyományos cselekedetei: böjt, imádság, 
alamizsna (jótékonyság). 
3. Az Egyház fenntartja a nagyböjt bűnbánati jellegét: ez a 
40 napos „bűnbánati idő”.     Az év pénteki napjai a 
„bűnbánati napok” - Krisztus Urunk halálának 
emlékezetére. 
4. A hústól való megtartóztatás és az étkezés csökkentése, 
tehát a szigorú böjt, az esztendő két napján kötelező: 
Hamvazószerdán és Nagypénteken, a betöltött 18. 
életévtől a megkezdett 60-ig.  
5. A hústól való megtartóztatás a betöltött 14 éves kortól 
kötelező. 
A hústól való megtartóztatás a nagyböjt pénteki napjain 
kötelező. Ez azt jelenti, hogy aznap nem eszünk húsételt, 
de ehetünk tojást, tejterméket. Használható az ételek 
ízesítésére állati zsiradék is. A hal nem számít húsételnek. 
Az étkezés csökkentése – az igazi értelemben vett böjt - 
azt jelenti, hogy csak egyszer van teljesebb étkezés, de 
ezeken a napokon is megengedett - reggel és este - némi 
étel fogyasztása. 
6. Akik nem saját asztaluknál étkeznek (üzemi koszt, 
befizetett ebéd stb.), vagy akik nehéz testi munkát 
végeznek, továbbá a betegek, vagy akik hosszabb utazást 
tesznek: fel vannak mentve a hústilalom alól. A betegek és 
a nehéz testi munkások, ezen kívül a böjt alól is.   
7. Az év többi pénteki napján: vagy a hústól való 
megtartóztatással, vagy e helyett az irgalmas szeretet, 
jámbor áhítat (imádság) valamely gyakorlatával tehetünk 
eleget a bűnbánat isteni parancsának. 
8. Általános felmentésük van a híveknek a hústilalom, ill. a 
bűnbánati nap megtartása alól az egyházi és hazai 
ünnepeken, akkor is, ha ezek a napok péntekre esnek  
(febr. 2. márc. 15., aug. 20., szept. 8., dec. 24., dec. 31.). 
9. Felmentést adhat az egyházmegye vezetője, plébános 
jogos okból, ill. átválthatják más jócselekedetre. – A 
felmentés csak az étkezésre szól, más bűnbánati 
kötelezettségre nem adható.  

 

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

A bűn olyan, mint egy gát, amely elállja a kis patak 
futását a végtelen tenger felé. Ettől a víz kavarog, 
örvénylik, medréből kiáradva könnyen katasztrófát 
okozhat, sok életet, értéket elpusztíthat.  

(Böjthe Csaba testvér) 
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