
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.9. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
 
† Elemér, Márta és Dezső 
Merkel család † és élő tagjai 

Iz 42, 1-4.6-7 
ApCsel 10, 34-38 
Lk 3, 15-16.21-22 

 
URUNK 
MEGKERESZTEL-
KEDÉSE 

 

1.10. 
Hétfő 

7 Ruzsics család † tagjai 
1Sám 1,1-1,8 
Mk 1,14-20 

5–7   

1.11. 
Kedd 

 
7 István és Mario atyák 

1Sám 1,9-20 
Mk 1,21-28 

5–7 
 

3–7: SarokPont nyitva 
7: hittanóra a kápolnában 

1.12. 
Szerda 

 
7 A Don-kanyar áldozatai 

1Sám 3,1-10.19-20 
Mk 1,29-39 

5–7 
  

1.13. 
Csütörtök 

 
7 

† Sára, † édesanya, élő 

testvérek 
1Sám 4,1-11 
Mk 1,40-45 

 
5–7 

SZENT HILÁRIUSZ
  

6–7: Meghallgatlak a 

SarokPontban 

1.14. 
Péntek 

 
7 

élő Benedek 
1Sám 4,1-11 
Mk 2,1-12 

5–7 
  

1.15. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

1Sám 8,4-7.10 
Mk 2,1-
12
  

 
REMETE SZENT 
PÁL 

 

1.16. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
Iz 62,1-5 
1Kor 12,4-11 
Jn 2,1-11 

  
Az esti hetes mise után: 
gitáros dicsőítés 

A héten a megszokott rendben folytatódik a 
szentségimádás a kápolnában. 
 
11-én, kedden, este 7 órakor Gyuri atya tart hittanórát a 
kápolnában. A hittanon személyesen lehet részt venni, de 
a tanítás után felkerül a YouTube-ra és onnan 
visszanézhető. 
 
Január 16-án, az esti 7 órás mise után Csernus Misi 
vezetésével gitáros dicsőítő imádság lesz a kápolnában. 
 
Még 17-ig lehet jelentkezni a 2022. január 23-28. között 
megrendezésre kerülő kísért imádság hetére. A kísérők 
kapacitása korlátozott, a jelentkezéseket a beérkezés 
sorrendjében fogadjuk. Jelentkezni az itt elérhető Google-
űrlap kitöltésével lehet. A lelkigyakorlatról részletes 
információk mentek ki a levelezőlistán, a Facebookon és a 
hirdetőtáblára is kihelyeztük a hirdetést. 

Arendtné Salacz Nadine 
 

A kápolnatakarítást január 14-én, pénteken a cserkészek, 
január 22-én pedig a Csóka és Schuszter család vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Január 11-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. 
 
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). 

Szemán Andrea 
 
  

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  
9–16.  

1049. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/NB4fv8CFShbmyxSg9
https://forms.gle/NB4fv8CFShbmyxSg9


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: Iz 42, 1-4. 6-7 
Téma: Íme, az én szolgám, akiben kedvem telik. 
Izajás éneke isteni szózat alakjában a Szolga hívásáról 
beszél, valami titokzatos prófétai-királyi eljövendőről. Ő a 
megbízott, hogy hirdesse minden népnek Isten hűségét és 
irgalmát. Erre a feladatra Isten Lelke fegyverzi fel. Egy 
későbbi énekben Izajás a szenvedő Szolgáról ír, ki 
mindenek bűneit magára vette. Az Újszövetség Jézusban 
látja a jövendölések beteljesültét. Isten szavai Jézus 
keresztelkedésekor szintén Izajásra utalnak. 
 
Szentlecke: ApCsel 10,34-38 
Téma: Az Úr fölkente őt Szentlélekkel. 
Péter szentbeszéde az apostoli idők igehirdetése: 
Jézusban adta meg Isten a békét. Jézus ugyancsak a 
jánosi keresztséget vette föl, de Isten leküldi rá Lelkét, 
fölkeni Messiássá, tanúsítja, hogy Ő a szeretett Fia. Ez az 
üzenet, amit nekünk is hirdetnünk és tanúsítanunk kell ma. 
 
Evangélium: Lk 3,15-16.21-22 
Téma: Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, 
megnyílt az ég. 
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek 
magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így 
szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De 
eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem 
vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel 
fog titeket megkeresztelni.” Ekkor történt, hogy amikor a 
nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. 
Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek 
leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is 
hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned 
telik kedvem.” 

ÜNNEPEINK 
 

Január 13. Szent Hilarius a mai Franciaország területén, 
Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról 
gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. 
Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. 
Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár 
Kisázsiába száműzte. 356-59-ig tartó száműzetésében a 
görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az 
arianizmus tanításai ellen; ezért hazaküldték. 361-ben 
részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arles-i érseket 
letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a 
Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme. 
 
Január 15.  Remete Szent Pál, a thébai remeték atyja. A 
Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé 
menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan évig élt 
minden embertől távol: elmélkedésben és 
önmegtagadásban, míg 113 éves korában a 96 éves 
Remete Szent Antal rá nem talált. Legendás életének 
történetét Szent Jeromos írta le. Holttestét 1381-ben Nagy 
Lajos királyunk megkapta Velencétől, és a budaszentlőrinci 

pálos kolostorban helyezték el, amely a Remete Szent 
Pálról nevezett Pálos rend központi háza volt. 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. 

A Szentháromságos Isten ország-világ előtt kinyilvánítja 
Jézus istenfiúságát. A keresztség sem magánügy, nem 
valami pusztán hagyományos, templomba beszorított 
szertartás, ami köré nagy ünnepséget csapunk, és utána 
hamar napirendre térünk fölötte. Jézus 
megkeresztelkedése jelzi, hogy a Jordán vizébe történt 
alámerülésével megszentelte a világot. A teremtett világ 
elemei: a föld, a víz, a levegő, a fény Isten erejét is 
hordozzák. A víz nemcsak emlékeztet keresztségünkre, de 
megáldott, megszentelt formában, szentelményként Isten 
áldásának kíséretét is biztosítja. Megtisztít, hogy 
emlékeztessen bűntől való szabadulásunkra, szomjat olt 
és életet ad, hogy számunkra Jézus legyen az élet. 
Annyiban leszünk/maradunk mi az Atya szeretett 
gyermekei, amennyiben Jézushoz válunk hasonlóvá. Isten 
minket is úgy szeret, mint saját fiát. Benne mindannyian 
gyermekei, Jézus testvérei vagyunk. Jó lenne minél jobban 
kiaknázni ezt a kincset, ezt a természetfeletti adottságot. 
Olyan méltóság ez, amely az embert kiemeli az anyagi 
világ kötöttségeiből, sajátosan többletértéket biztosít neki 
az állatokhoz, a növényekhez vagy a teremtett világ 
javaihoz viszonyítva. 
A környezetvédelem vagy az állatvédők harcos képviselői 
láttán a magunk istengyermekségét kellene jobban 
megvalósítanunk. Jézusnak nem volt szüksége 
megtérésre vagy a bűnbánat keresztségére. Még csak 
nem is kellett megvilágosodnia. De ez az ünnep a 
karácsonyi időszak lezárásaként nyilvánvalóvá teszi, hogy 
hol, miben gyökerezik istenfiúi titka. 
Az Atyának való engedelmesség, a Szentlélek összekötő 
szeretete most a világ előtt is feltárja valódi küldetését. 
Jézus nem önjelölt próféta vagy guru. Nem egy a sok 
vallásalapító közül, hanem küldetését az Atyától kapta, aki 
most kifejezetten is küldi, hogy tanításával, majd 
szenvedésével, halálával, feltámadásával és a Lélek 
kiárasztásával hirdesse Isten elközelgett országát. A 
megváltás nagy drámájának „belépőjével” mindnyájunkat 
arra serkent, hogy – ha már minket is felkent az öröm 
olajával – ezt a magasztos küldetést éljük meg a 
nyilvánosság előtt, a világban is. Isten szeretné, ha 
bennünk is kedvét lelné. 
https://katolikus.ma/urunk-megkeresztelkedese/ 
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