
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.16. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

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

 
ÉVKÖZI 2. 
VASÁRNAP 

Az esti 7-es mise után: 
gitáros dicsőítés 

1.17. 
Hétfő 

7  
1 Sám 15,16-23 
Mk 3,1-6 

5–7  
Kísért imádság hete 
jelentkezési határidő 

1.18. 
Kedd 

 
7  

2Kor 10,17-11,2 
Mt 2,18-22 

5–7 
SZENT MARGIT 

3–7: SarokPont nyitva 
7–8: Taizéi imaóra a 
SarokPontban 

1.19. 
Szerda 

 
7  

1 Sám 17,31-33 
Mk 3,1-6 

5–7 
  

1.20. 
Csütörtök 

 
7 élő édesapa 

1Sám 18,6-9 
Mk 3,7-12 

 
5–7  

6–7: Meghallgatlak a 
SarokPontban 

1.21. 
Péntek 

 
7 

élő Benedek 
1Sám 24,3-21 
Mk 3, 13-19 

5–7 SZENT ÁGNES 
VÉRTANÚ 

 

1.22. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Pál, † szülők, † testvérek 

2Sám 1,1-4.11 
Mk 3,20-
21
  

 
BOLDOG 
BATTHÁNYI 
LÁSZLÓ 

 

1.23. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

   
ÉVKÖZI 3. 
VASÁRNAP 

 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 
A járványhelyzet ismételt súlyosbodásával, az igen fertőző 
koronavírus-variáns megjelenéséhez kapcsolódóan 
fokozottan 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 bármilyen tünetet észlel 
magán, ami valamelyik koronavírus variáns tünete 
lehet, maradjon otthon. 
 
Január 16-án, az esti 7 órás mise után Csernus Misi 
vezetésével gitáros dicsőítő imádság lesz a kápolnában. 
 
Január 24-vel a Szent Gellért-plébánián a 
Neokatekumenális út hittanóra-sorozata kezdődik, hét 

héten át, minden hétfő és csütörtök este 7–8-ig. A 
Neokatekumenális út egy lelkiségi mozgalom 
egyházunkban, mely a katolikus hit megismertetését tartja 
fő feladatának. A részvételhez nem kell előzetes 
jelentkezés, csak oda kell menni. 
 
A kápolnatakarítást január 22-én a Csóka és Schuszter 
család, január 29-én, pedig pénteken a Lapis család 
vállalta. Köszönjük.                                        Futakfalvi Bea 
 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
Molnár C. Pál karácsonyi képei még február 2-ig 
láthatóak a SarokPontban. A kiállítást január 18-án és 
február 1-jén kedden, 15 és 19 óra között lehet 
megtekinteni (január 25-én kedden a SarokPont zárva 
lesz). 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
január  
16–23.  

1050. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Január 18-án este 7–8 között taizéi imaóra. 
 
Csütörtökönként este 6-7 között folytatódik a 
Meghallgatlak, így január 20-án is várja Halácsy Katalin 
azokat, akik segítő beszélgetésre vágynak. A 
beszélgetéshez előzetes bejelentkezés szükséges 
(30/294-0940). 
 
Január 24-én este ½ 7-kor újra Filmklub, ahol a 
Hétköznapi mennyország c. film kerül vetítésre, utána 
beszélgetés. 
 

Örömmel hirdetjük, hogy február 10-én elindul a 
bibliodráma-csoport. Bárki jelentkezhet rá, az is, aki a 
bemutató alkalmakon nem vett részt, de csak akkor, ha 
vállalja a 4 alkalmat, melyeknek időpontjai: február 10., 
március 10., április 7. és május 19. További információkkal 
még jelentkezünk. 
 

 
 

 

Olvasmány: Iz 62,1-5   
Téma: Az Úr úgy szereti választott népét, mint 
menyasszonyát a vőlegény. Sion és Jeruzsálem a 
választott nép jelképe. 

A babiloni fogság idején a próféta imádkozik és vigasztal. 
A hazatérés ügye kétséges. Isten, úgy tűnik, hallgat! És 
épp ezért nem hallgat a próféta: szüntelenül figyelmezteti 
Istent népének ínségére. Isten majd meghallgatja, hiszen 
szereti tulajdon Városát; ez valamiképp drága kincse, az ő 
ékszere, koronája, melyre szeretettel tekint. Isten maga az 
építője, egyben Jegyese az új Isten-városnak, Isten 
közösségének. Ezért új Szövetséget köt vele. 
 
Szentlecke: 1Kor 12,4-11 
Téma: Egy és ugyanazon Lélek osztogatja a különböző 
adományokat tetszése szerint. 
A mai vasárnappal kezdődik a korintusi levél fölolvasása 
(1Kor 12-15). Itt az apostol előbb az egyház különféle lelki 
ajándékairól beszél; az adományok különbözők, de nincs 
ok viszályra. Isten gazdagságából s annak a Léleknek a 
szeretetéből áradnak, kit a Fiú küldött nekünk az Atyától. 
Minden hívő Isten-adta ajándékaival az egész Egyházat 
kell, hogy szolgálja. 
 
Evangélium: Jn 2,1-11 
Téma: Jézus első csodája a galileai Kánában. 
Ahogy a napkeleti bölcsek és Jézus keresztelkedése, úgy 
a kánai menyegző csodája is „epifánia-esemény”: Isten-
jelenés, Jézus személyében Isten fönségének 
fölragyogása. És minden rákövetkező csoda: „jel”, Jézus 
titkának kinyilvánulása. Az első isteni „jelhez” Anyja, Mária 
adja az indítást. Ő, ki a remélő és kérő Egyház képe. És 
Mária áll majd a kereszt alatt is, mikor Fia „órája” teljesen 
eljön. Jézus „órája”: az ő messiási működése, és főként a 
keresztre magasztaltatása, az ő fölemelkedése e világból 
az Atyához, a Megdicsőülésbe. 

 

ÜNNEPEINK 

január 18 Árpádházi Szent Margit. A vesztett muhi csata 
után IV. Béla király feleségével, Laszkarisz Máriával együtt 
Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent 
Margit 1242-ben. Szülei felajánlották Magyarországért. 
Margit négyéves korában a veszprémi domonkos 
apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. 
Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet 
atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou 
Károly nápolyi király házassági ajánlatát. 1261-ben 
ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és 
keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabb rendű 
munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban 

járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. 
1271. január 18-án halt meg.  

 
ÚTRAVALÓ 

A lelkigyakorlatok a lélek útját egyengetik 
Tudunk úgy élni, hogy a lélek kapuja bezáródjon. 
Elveszítjük az utat a lélekhez. 
Mert fásulttá váltunk. Rutinból élünk. Már semmi sem 
lephet meg. Nem érintődünk. Csalódás miatt bezárulunk. 
Védjük magunkat attól, ami fájhat. Nem figyelünk rá, mi az, 
ami igazán történik bennünk. Vagy a másikban. 
Ilyenkor szükségünk van arra, hogy utat találjunk a 
lélekhez. Ezért megyünk lelkigyakorlatra. De nem a 
léleknek van szüksége a gyakorlatokra. A lélek nyitott, ép 
és eleven. Forrás, ahonnan mindig tiszta víz fakad. 
Azért végzünk lelkigyakorlatokat, hogy a lélek átjárhassa 
életünknek azokat a területeit is, ahol sebzettségek, 
fájdalmak, csalódások elfedik az életörömöt. 
Azt gyakoroljuk, hogy ne akadályozzuk a lélek működését. 
Hogy legyen bátorságunk kitenni magunkat a lélek 
védtelenségének. Hogy a lélek gyógyíthassa, ami bennünk 
sérült, gyenge. Hogy a teremtő lélek jót hozzon elő 
bennünk. 
Rendeződést keresünk. Amikor a csendben rendeződnek 
az érzéseink, gondolataink, akkor nyilvánul meg a lélek. A 
lelkigyakorlatok során olyan gyakorlatokat végzünk, 
amelyek egyengetik a lélek útját, hogy eleven lehessen, 
megmutatkozhasson bennünk. 
Ahogy a kertész megkapálja, meggyomlálja, megöntözi a 
vetést, és a mag magától kisarjad. 
[…] 
A lélek eleven bennünk erőfeszítéseinktől függetlenül is. 
Még csak kiérdemelnünk sem kell. 
A lélek működése mindig meglepetés. 
Hatására valami új születik bennünk. Megváltozik valami. 
Megváltozunk. 
A lélek hatása az, amikor távolságot tudunk venni ösztönös 
reakcióinktól. És a mechanikus védekezés helyett új 
látásmód születik bennünk. 
A lélek váratlanul megtart, erőt ad, amikor kudarc ér 
minket. Felfog, amikor kicsúszik a lábunk alól a talaj. 
Ott van a döntéseink bátorságában, és a lélek adja 
elköteleződésünk határozottságát. 
Táplál, amikor hosszú az út előttünk. 
A lélek újat hoz létre. Mint a forrás. Dinamikus. Teremt. Jót 
hoz elő bennünk. A jó teremtője bennünk. A lélek jelenléte 
teszi elvitathatatlanná, hogy jók vagyunk. Mindaz, ami van, 
azért jó, mert lélek járja át. A jó, a valós és a szép a lélek 
bennünk. (részlet Mustó Péter-Háry Ildikó SSND: Ahol otthon 

vagy c. könyvéből) 
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