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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

2.21. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

Tisztuló lelkekért 
 
† Károly 

 

Mz1 9,8-15 
1Pét 3,18-22 
Mk 1,12-15 

 
NAGYBÖJT 1. 
VASÁRNAPJA 

  

2.22. 
Hétfő 

7  
1Pét 5,1-4 
Mt 16,13-19 

du. 5–7 
SZENT PÉTER APOSTOL 
SZÉKFOGLALÁSA 

 

2.23. 
Kedd 

         7  
Iz 55,10-11 
Mt 6,7-15 

du. 5–½ 7 SZENT POLIKÁRP ½ 7: Bibliaóra 

2.24. 
Szerda 

         7  
ApCsel 1,15-17 
Mt 16,13-19 

du. 5–7 SZENT MÁTYÁS  

2.25. 
Csütörtök 

7 
A Szentlélek 
kiáradásáért 

Eszt 4,17 
Mt 7,7-12 

du. 5–7   

2.26. 
Péntek 

7 † Ilona, † Magdolna 
Ez 18,21-28 
Mt 5,20-26 

du. 5–½ 7  ½ 7: keresztút 

2.27. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Mihály, Csaba és 
édesapjuk 

MTörv 16-19 
Mt 5,43-48 

   

2.28. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Edina és élő családja 
 

 
 

Mz1 22,1-2 
Róm 8,31b-34 
MK 9,2-10 

 
NAGYBÖJT 2. 
VASÁRNAPJA 

 

Február 23-án a bibliaórát Gyuri atya tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában, melyet a YouTube-csatornánkon is élőben 
közvetítünk. Gyuri atya várja azok jelentkezését, akik 
szívesen közreműködnek a keresztúti imádság 
vezetésében, az elmélkedések felolvasásában. 
 
Indul az elsőáldozási felkészítés: első alkalom február 
24-én, a SarokPontban. A felkészítést Csóka András 
vezeti és mindig szerdai napon, ½ 6–7 között kerül rá sor. 
 
 A kápolnatakarítást 19-én pénteken a cserkészek, 
február 27-én pedig a Bayer család vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 

 

 

 

 

 

 

 

A járványhelyzet hírei  
–  A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– Január 31-től az esti hatos szentmisére megszűnt 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, 
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 
9993851). A regisztrációt szombat este 6 órakor 
lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul 
hely mások számára. 
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Olvasmányok: Ter 9,8-15 
Téma: Isten a vízözön után szövetséget köt Noéval és 
utódaival. 
A paradicsomi világ, melyben nincs halál, nincs szenvedés, 
nem tartozik a történelem idejébe. Itt csak egy rendje-
bomlott és sokféle veszély közt hánykódó világ létezik. És 
e világ kerül Isten ítélete alá, amelynek ősmintája az 
özönvíz; de Isten hűsége és irgalmas szeretete is kiterjed 
a világra. A Genezis 9. fejezetének olvasmánya az „örök 
időkre szóló szövetségről” beszél (9,12), melyet Isten 
Noénak és utódainak (az egész emberiségnek) ígért az 
özönvíz után. Bár a gonosz a jövőben is tényező marad, 
Isten nem pusztítja el a világot újra. Ebből hitet és reményt 
meríthetünk, annak elenére, hogy a pusztulás jelei vesznek 
körül. Még a végcsapásban is érvényes az isteni hűség 
üzenete.  
Szentlecke: 1Pt 3,18-22 
Téma: A vízözön előképe a keresztségnek, mert a 
keresztség vize megadja nekünk a bűnök eltörlését.  
Szent Péter levelének e szakasza az ősi hitvallás 
alapnyilatkozata: Krisztus meghalt, a halál birodalmába 
leszállott, és föltámadott; Isten jobbjára emeltetett, és ítélni 
fog élőket és holtakat. Miután Krisztus a halálig teljesen 
megjárta az ember útját, az ember már képes rá, hogy a 
keresztség által az élet útjára lépjen. A keresztség, mely itt 
a vízözön ellenképeként szerepel, tiszta lelkiismeretet 
biztosít nekünk, és odairányít, ahonnan Krisztus kiindult 
értünk. 
Evangélium: Mk 1,12-15  
Téma: Keresztsége után Jézus hirdetni kezdi az üdvösség 
jóhírét. 
Krisztus megkeresztelésével, pusztai megkísértésével és 
Keresztelő János működésének végével bevégződik az 
előkészítő idő, közel van az idők nagy fordulata. Azzal jött 
közel, hogy Jézus föllép, és meghirdeti „Isten Evangéliumát 
(Jóhírét)”. Azzal, hogy Krisztus a pusztában megállotta a 
kísértést, a szorongatás és a harc ideje ugyan még nem 
fejeződött be, de Jézusnak, a második Ádámnak, az új 
embernek győzelmében már a mi győzelmünk is 
megadatott: többé már nem kell vereséget szenvednünk. A 
fölszólítás a megtérésre hitre és bizalomra is hív. 
 

február 22. Szent Péter apostol székfoglalása A IV. 
századtól kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház 
egységének kifejezésére. Urunk, Jézus Krisztus Szent 
Péter apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én erre a 
sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az 
angyal segítségével csodálatos módon megszabadult 
Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi 
híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában 
akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett Szent 
Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai napon. 
Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek. 

 
február 24. Szent Mátyás apostol Mátyás ott volt Jézus 
közelében, és az apostolok által kapott meghívást a 
tanúságtételre. Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte 
Jézust „János keresztségétől fogva egészen 
mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az 
apostolok közé, Júdás helyébe, hogy „velük együtt 
tanúskodjék Krisztus föltámadásáról” Az apostolok 

szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában 
hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg  
egy mondását: „Gyöngítsd önmegtagadással testedet, 
hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” 
Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona 
császárnő az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, 
másik részét Trierbe vitette. 
 

Útravaló  

 
„Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti.” (Lk 17,33) „Ha 
a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga 
marad.” (Jn 12,24) „Jézus Krisztus szolgai alakot öltött, 
kiüresítette magát.” (Fil 2,7)  
A Szentírás a kiüresedést, mint eszményt állítja az ember 
elé. Megszólítanak az idézett mondatok, megérintenek, 
megdolgoztatnak, döntés elé állítanak minket. Aki 
komolyan veszi ezeket a mondatokat, nem tud kitérni 
nyugtalanító hatásuk elől. Mit kér tőlem, hová vezet ez az 
eszmény, miben kell változnom? Ellenállást is ébreszt. 
Semmiképpen nem hagy nyugton. 
Miről szól a kiüresedés eszménye? Eszünkbe juthat róla a 
lemondás, az üresség, hiány, az elengedés, 
egyensúlyvesztés, kockázat, halál. Valamit megsejtünk 
belőle, de mielőtt megtudnánk nevezni, a lényegét 
megragadni, elillan előlünk. Annyit tudunk a kiüresedés 
tapasztalatáról, hogy megtervezni nem lehet, nem 
kiszámítható, meglep, váratlan. Mint a madár, mely leszáll 
a közeledben, s mielőtt megfoghatnád, csicseregve 
felröppen. És mert elröpül, kihívás marad. Elvonja magát 
tőled.  
A kiüresedés nem csak riaszt, vonz is. Sőt, keresed is! 
Amikor úszol, minden figyelmeddel jelen vagy a testedben, 
mert különben elsüllyednél, akkor minden mást elengedsz, 
átadod magad a mozdulatoknak, a víznek. És eközben 
megpihensz gondolataid áradatától. 
Amikor sziklafalon mászol, teljes figyelmeddel a lépéseidre 
fókuszálsz. Nem a munkahelyi problémáiddal foglalkozol, 
nem az érzéseidet elemzed. Figyelmeddel nem önmagad 
körül forogsz, hanem átadod magad az egyensúlyváltozás 
kihívásainak. Kockáztatsz, egyensúlyt veszítesz, így 
haladsz. 
Amikor hosszabb szabadságra mész, elvonulsz 
mindennapjaid terepéről, és lemondasz a nyüzsgő aktivitás 
lehetőségeiről, akkor távolságot veszel attól, ami minden 
figyelmedet magának követeli, ami leköt. Amikor 
ismeretlen helyre utazol, felfedezőútra indulsz, amikor újat 
mersz gondolni, akkor elhagyod a biztonságos terepet, és 
kiteszed magad a kiszámíthatatlannak. Amikor más 
gondolkodású emberekkel kerülsz párbeszédbe, akkor 
feladod az ismerős, megszokott terepet, és közel engeded 
magadhoz, ami idegen, ami új, ami kihívás. 
A megszokottól való eltérés adja meg annak lehetőségét, 
hogy újat fedezz fel. Hogy olyat láss meg, amit eddig nem 
vettél észre. Úgy találkozz valakivel, hogy a találkozás 
mindkettőtöknek meglepetést hozzon. 
Ha elengeded azt a konkrét tervedet, amelyet egy vágyad 
megvalósításáról alkottál, akkor azt hiszed, hogy feladtál 
valamit. Pedig talán éppen ez teszi lehetővé, hogy a magad 
számára is meglepő módon beteljesüljön a vágyad. De 
nem úgy, ahogy eltervezted.  

(Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd) 
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