
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.2. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Stefánia 

 
 
 

Sir 24,1-2. 12-16 
Ef 1,3-6. 15-18 
Jn 1,1-18 
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1.3. 
Hétfő 

7 élő Dóra, Zsuzsa, György 
1Jn 2,29-3,6 
Jn 1,29-34 

5–7   

1.4. 
Kedd 

 
7  

1 Jn 3,7-10 
Jn 1,35-42 

5–7 
 3–7: SarokPont nyitva 

1.5. 
Szerda 

 
7  

1 Jn 3,11-21 
Jn 1,43-51 

5–7 
  

1.6. 
Csütörtök 

7 
½ 10  

este 7 
 

Iz 60,1-6 
Ef 3,2-3a 
Mt 2,1-12 

 
5– ¾ 7 VÍZKERESZT – 

kötelező ünnep! 

6– ¾ 7: szentségimádás a 
hivatásokért 
6–7: Meghallgatlak a 
SarokPontban 

1.7. 
Péntek 

7 
este 6 

† Gellért 
† Béla 

1 Jn 3,22-4,6 
Mt 4,12-17 23-25 

5–6 PENNAFORTI SZENT 
RAJMUND 

5–6: gyóntatás 

1.8. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† nagyszülők 

1 Jn 3,11-21 
Mt 6,34-44 

   

1.9. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
† Elemér, Márta és Dezső 

  
KARÁCSONY UTÁNI 
3. VASÁRNAP 

 

Január 6-a Urunk megjelenésének ünnepe, Vízkereszt, 
parancsolt ünnep. Kápolnánkban reggel 7-kor, ½ 10-kor és 
este 7-kor lesz szentmise. Előesti szentmisét a Szent 
Gellért és a Szent Imre templomban is celebrálnak. 
 
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a lakások, házak 
megszentelésének szertartása. Aki felújítás, átalakítás 
után van vagy új lakásba, házba költözött és szeretne 
áldást kérni rá, keresse Gyuri atyát. 
 
Az ünnep miatt a szokásos első csütörtöki 
szentségimádás a hivatásokért 6 órakor kezdődik. 
 
Január 7-e első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise.  
 
2022. január 23-28. között harmadik alkalommal kerül 
meghirdetésre a kísért imádság hete a kápolnában. Ez 
egy a mindennapokban végezhető, személyesen kísért 
Szent Ignác-i típusú lelkigyakorlat. Célja az Isten mélyebb 

megismerése, az Ő akaratának keresése az életben és 
ezáltal az Istennel való kapcsolat mélyítése. Eszközei a 
Szentírással való imádság és a személyes beszélgetés a 
kísérővel. Jelentkezési határidő: január 17. Jelentkezni 
az itt elérhető Google-űrlap kitöltésével lehet. A 
lelkigyakorlatról részletesen információk mentek ki a 
levelezőlistán, a Facebookon és a hirdetőtáblára is 
kihelyeztük a hirdetést.                  Arendtné Salacz Nadine 
 
A kápolnatakarítást december 31-én a Rozványi család, 
január 8-án pedig a Gaál család vállalta.     Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Január 4-én, kedden, 15-19 óra között nyitva van a 
SarokPont. Ha van egy kis időd, nézz be hozzánk! 
Szeretettel várunk egy teával vagy kávéval, beszélgetni, 
játszani, olvasni, vagy csak kicsit megpihenni.  
A Molnár-C. Pál kiállítást is meg lehet ekkor tekinteni. 
 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 

▪ Kápolnaigazgató: Kelemen Imre ▪ Lelkészi szolgálat: Müller György ▪ 
▪ Telefon: +36 30 179 5411 ▪ E-mail: atyamgy@gmail.com ▪ Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 37/b ▪   

▪ Honlap: www.karolinaegyesulet.hu ▪ Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után ▪ 
 

„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
január  

2–9.  

1048. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/NB4fv8CFShbmyxSg9


Csütörtökönként este 6-7 között folytatódik a 
Meghallgatlak, így január 6-án is várja Halácsy Katalin 
azokat, akik segítő beszélgetésre vágynak. A 
beszélgetéshez előzetes bejelentkezés szükséges 
(30/294-0940). 
Az egyéni segítő beszélgetés figyelmes meghallgatás a 
bizalom és elfogadás légkörében. Célja, hogy jobban 
megértsük, tisztázzuk, mi is a problémánk most, miért 
nehéz megbirkóznunk a helyzettel, amiben vagyunk, és 
hogyan tudnánk mozgósítani erőforrásainkat, hogy 
közelebb jussunk a saját megoldásunkhoz, lelki 
egészségünk helyreállításához. A segítő nem ad tanácsot 
vagy konkrét választ, és titoktartás kötelezi. Ez nem 
lelkigondozás vagy lelkivezetés. Ebben a beszélgetésben 

az segít, hogy meg tudjuk pontosan fogalmazni, mi bánt, 
és valaki együttérzéssel meghallgat.          Szemán Andrea 
  

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 

A járványhelyzet miatt továbbra is kérjük a híveket, hogy a 
kápolnában és a Sarokpontban  

- mindenki hordjon orrot és szájat 
eltakaró maszkot, 

- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt, 
- a szentmisén mellőzze a kézfogást 
- és csak kézbe áldozzon. 

Kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra jellemző 
tünetet észlel magán, ne jöjjön a kápolnába. 

Olvasmány: Sir 24,1-4.12-16 
Téma: A Bölcsesség Isten népének körében lakik, s velük 
marad mindörökre. 
Az Ószövetség egyetlen egy Istenről tud. Ő hozta ki Izraelt 
Egyiptomból, Ő adott törvényt Sínainál. Az Írás későbbi 
értelmezése szerint, (a bölcsesség-könyvek) e Törvény az 
Isteni Bölcsesség kinyilvánítása Izraelnek. A ,,Bölcsesség'' 
szállást vett Izraelben, hogy az élet útján vezesse a népet. 
Az Ószövetség későbbi kijelentései a Bölcsességről, Isten 
Lelkéről már előkészítés az Újszövetség 
kinyilatkoztatására: a Szentháromság magasztos titkára.    
 
Szentlecke: Ef 1,3-6.15-18              
Téma: Isten kiválasztott minket, hogy Jézus Krisztus által 
fogadott gyermekei legyünk. 
Az Ószövetség népe köszöni Istennek az Egyiptomból való 
szabadulást, a Sínai kinyilatkoztatást; az apostol azt a nagy 
ajándékot köszöni, amit Isten Jézus Krisztusban adott. 
Őbenne teljesen nekünk adott mindent, amit az 
Ószövetség adományai jeleztek, előkészítettek. Fiában 
kiválasztott, megszentelt, megdicsőített, vagyis 
istenségébe emelt minket. De a hit tiszta szemére és tiszta 
szívére van szükségünk ahhoz, hogy megfeleljünk 
hivatásunknak.  
 
Evangélium: Jn 1,1-18 
Téma: Az Ige megtestesült, és köztünk élt. 
A megtestesülésnek sokféle előkészítése volt. Isten 
kezdettől fogva belenyúlt az emberi nem történetébe, 
irányító és mentő kézzel. Törvény és próféták hirdették 
meg Isten létét és akaratát, Krisztusban azonban Isten 
ereje és bölcsessége maga jött le hozzánk (1Kor 1,24), 
hogy fölemelje magához az embert, s hogy utat mutasson. 
Ő maga járja ez utat, Ő maga az Út (vö. karácsonyi ünnepi 
mise evangéliuma). 
 

ÜNNEPEINK 
 

Január 6.: Urunk megjelenése, a vízkereszt, 
tulajdonképpen egy második karácsony az Egyház 
életében. A keleti egyházakban ezt az ünnepet nagyobb 
hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt. 
Karácsonykor közénk jön az Isten fia, a Messiás, de rejtve 
marad, csak az egyszerű pásztornépnek tárulkozik fel, 
csak ők ismerik fel benne a Megváltót. A mai ünnep azt 
akarja kifejezni, hogy Jézus megmutatkozik a népek előtt, 
mert a napkeleti bölcsek a föld népeit jelképezik. A 
napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség 

hódol az Úr előtt, aki közénk jött, megtestesült, 
Megváltónkká lett, hogy megszabadítson bennünket a bűn 
rabságából. Jézus most már nemcsak a zsidóknak 
mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden pogány 
népnek. Ezzel is mintegy jelezve előre küldetését. Mert 
eredetileg Jézus Izrael házának elveszett juhaihoz jött, 
csak feltámadása után küldi apostolait az egész 
földkerekségre, hogy hirdessék az evangéliumot. 
 

Január 7. Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes rendi 
elöljáróként vezette a rábízottakat. A Barcelona melletti 
Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi 
családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. 
Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. 
Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és 
gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa 
rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend 
főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi 
Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét 
(Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án.  

 
ÚTRAVALÓ 

 
Kányádi Sándor:  

Csendes pohárköszöntő újév reggelén 
 

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 
Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 
Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 
Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’! 

A HÉT LITURGIÁJA 

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


