
  

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.23. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
 

 
élő unokák 

Neh 8,2-4a.5b.8-10 
1Kor 12,12-30  
Lk 1,1-4;4,14-21 

 
ÉVKÖZI 3. 
VASÁRNAP 

 

1.24. 
Hétfő 

7 élő Andrea és Ádám 
2Sám 5,1-7 
Mk 3,22-30 
 

5–7 
SZALÉZI SZENT 
FERENC 

este ½ 7: Filmklub 

1.25. 
Kedd 

 
7 † Dániel, † János és         

† nagyszülők 

ApCsel 9,1-22 
Mk 16,15-18 
 

5–7 SZENT PÁL 
APOSTOL 
MEGTÉRÉSE 

 

1.26. 
Szerda 

 
7 † édesanya, † Csaba 

2Sám 7,4-17 
Mk 4,1-20 
 

5–7 SZENT 
TIMÓTEUS ÉS 
TÍTUSZ 

 

1.27. 
Csütörtök 

 
7 † Pál édesapa 

2Sám  
7,18-19.24-29 
Mk 4,21-25 

 
5–7   

1.28. 
Péntek 

 
7 élő Dóra, Zsuzsa, György 

2Sám 11,1-4a 
Mk 4,26-34 
 

5–7 AQUINÓI SZENT 
TAMÁS  
 

 

1.29. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Pál férj, † szülők, † 

testvér 

2Sám 12,1-7a 
Mk 4,35-41 

   

1.30. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Judit 
† István és Mária, élő György 
† Piroska 

 

Jer 1,4-5.17-19 
1Kor 12,31–13,13 
Lk 4, 21-30 

 
ÉVKÖZI 4. 
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, maradjon otthon. 
 
Január 9-én megszületett Simon-Szabó Vilmos (3.81 kg, 
55 cm), Simon Marci és Szabó Réka első gyermeke, Simon 
András és Lengyel Móni unokája.  
 

Január 25-én este 7 órakor felnőtt hittanóra ELMARAD. 
 
Birher Nándor diakónus ez évi első hittanórája február 1-
jén lesz a SarokPontban, melyen a karácsony előttre 
tervezett NEK-es előadást, Sarah bíboros szeptember 8-
án, a gazdagréti Szent Angyalok-templomban elmondott 
szentbeszédét nézzük meg, utána beszélgetés. 
 
VÁLTOZÁS! Az előző számban hirdetetthez képest a 
Neokatekumenális út katekézis-sorozata február 7-én 
kezdődik kápolnánkban. A sorozat hét héten át, heti két 
alkalommal, egy óra ráfordítást igényel (hétfő és csütörtök 
este 7–8-ig). Az alkalmak tartalmilag egymásra épülnek, 
ezért ajánljuk az elköteleződést a katekézis sorozat egész 
időtartamára, de ha valaki egy alkalomra nem tud eljönni, 
attól még követhető az anyag.  

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  
23–30.  

1051. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-23
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-23#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-23#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-30
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-30#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-30#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-30#evangelium


A Neokatekumenális út a katolikus hit megismerésének és 
a felnőtt hitre jutásnak egy sajátos útja egyházunkban. A 
mostani sorozatot ajánljuk minden fiatal (alsó korhatár 13 
év) vagy idősebb érdeklődőnek, keresőnek, aki szeretné 
hitét mélyebben megismerni, felnőtt hitre jutni, vagy 
közösséghez tartozni.        Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást január 29-én a Lapis család, február 
5-én pedig Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Január 23-28 között zajlik a kísért imádság hete, melynek 
helyszíne a SarokPont, ezért a héten a rendszeres 
programok közül csak a filmklub lesz megtartva, minden 

más program (cserkészek, Meghallgatlak, keddi nyitva 
tartás) elmarad vagy más helyszínre kerül. 
Molnár C. Pál karácsonyi képei még február 2-ig 
láthatóak a SarokPontban. A kiállítást február 1-jén 
kedden, 15 és 19 óra között lehet megtekinteni. 
 

Január 24-én este ½ 7-kor a Filmklubban a Hétköznapi 
mennyország c. filmet nézhetjük meg együtt, utána 
beszélgetés. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
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.  
Jelentkezés február 6-ig Halácsy Katalinnál (0630/294-
0940, halacsykatalin@yahoo.com) 

Olvasmány: Neh 8,2-4a 5b 8-10 
Téma: Ezdrás pap felolvasott az Úr törvényének 
könyvéből, hogy a nép jobban megértse Isten parancsait. 
Ezdrás írástudó egy csoport zsidóval hazatért 
Jeruzsálembe. A hetedik hónapban összehívta a népet, 
hogy szent gyűlésben megújítsák a Sínai Szövetséget 
Istennel. Sínainál Isten szava hívta egybe a népet és 
alkotta meg az istenközösséget. A Szövetség megújítása 
is az isteni Törvény kihirdetésével történik. Megilletődve, 
állva hallgatja a nép, és hangos „Amen, amen” kiáltással 
újra magáévá teszi a törvényt, mely a Sínai Szövetség 
alapja. Jézus fog új törvényt és új szövetséget hozni. 
 
Szentlecke: 1Kor 12,12-30 
Téma: Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai 
a keresztények. 
 A hasonlat a testről és szerveiről, melyeknek mind 
feladatuk van, azt szemlélteti, mily szükségesek és 
egymásra utaltak az egyházbeli lelki ajándékok. Ha 
valakinek külön adománya van, például a szentbeszédre, 
az nem ok arra, hogy lenézze azt, akinek ez nincs meg 
inkább ok, hogy szolgálja őt! Aki csak kicsi, észrevétlen 
tehetséget kapott, ne érezze mellőzve magát! Épp a „kis 
szolgálatok” nagyon szükségesek az Egyház, „Krisztus 
Teste” fönnállásához, és rajtuk keresztül az adományok 
legnagyobbja tűnhetik ki: a Szeretet. 
 
Evangélium: Lk 1,1-4; 4,14-21 
Téma: Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései 
Művét bevezetve, Lukács szól az evangélium 
keletkezésének körülményeiről és céljáról. Az Egyház 
hitének szilárd alapon kell állnia, ezért ő az apostolok és 
más szemtanúk közt minden elérhető hagyományt 
összegyűjtött és rendszerezett Jézus szavairól, tetteiről, 
történetéről. (A fő tanú nyilván Jézus Anyja, Mária volt, aki 
„mind az igéket szívében őrizgette”, ahogy Lukács idézi, és 
csak Tőle idézheti! Ez ad Jézus gyermeksége történetének 
Lukácsnál is hiteles alapot!) – Jézus első föllépésében már 
egész további működésére és sorsára lát utalást a 
szentíró. Jézus meggyőző erővel tanít, de mikor 
hallgatóinak dönteniük kell, elutasítják Őt. S egyben komor 
sejtésük támad, hogy életre-halálra szól a döntés: csak úgy 
lehet Őt végleg elutasítani és elbocsátani, ha megölik. 

 
 

ÚTRAVALÓ 
Szerep és belső indíttatás 

 
Hivatásodnak van egy helye, ahol konkrét formát ölt. 
Család, szerzetesrend, szakma, amelyben dolgozol. 
Hivatásodnak mindig van egy külső színpada, ahol éled 
azt, ahol megvannak a szerepeid. S van egy belső világod, 
egy belső tér, belső indíttatásaid tere. A kettő 
összefüggésben van egymással. Amikor az egyikkel 
bajunk van, sokszor azt hisszük, hogy a másikkal is gond 
van. Jó azonban megkülönböztetnünk őket egymástól, 
mert e kettős élettér nincs mindig összhangban. A 
szerepek, amelyeket betöltesz, belső azonosságodat is 
próbára tehetik. 
[…] 
Elhivatottságodnak, a te utadnak létjogosultsága van. 
Senki nem tudja megmondani, hogy neked merre kell 
menned. Biztonságot az élet ad, amely szolgálatába vett. 
Járod utadat, a te utadat járod. Zarándokút ez, spirituális 
út. Aki spirituális útját járja, védett. Immunrendszerrel 
nemcsak biológiai szervezetünk rendelkezik, hanem 
lelkünk is. Az őrangyal képe jut eszembe, aki a keskeny 
hídon átvezeti a kislányt vagy a kisfiút. Figyel rá. 
Veszélyektől óvja. Mellette van akkor is, amikor nincs más, 
akire számíthatna. Az őrangyal biztonságot, bátorítást 
nyújt a gyereknek félelmei idején. E figyelmes, jóindulatú 
kísérő, aki mindig jelen van, még az alvás ideje alatt is, a 
Teremtő személyes gondoskodása. „Atyátok tudta nélkül 
egy veréb sem esik le a földre. Nektek minden szál 
hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet 
értek a verebeknél” – olvasom az evangéliumban. (Mt 
10,29–31). Ez nem egy könyvelő-isten precizitása, hanem 
figyelmes, szeretetteljes gondoskodás. Akitől az életet 
kaptuk, bajban, veszélyben is figyel ránk. Saját életünk 
útját járni védettséget is jelent. […] 
Az élet útján mennyi mindenre építjük a biztonságunkat! 
Védőoltás, betegbiztosítás, gyógyszer, mobiltelefon, 
ismerősök, tudás.  De ezek semmit sem jelentenek igazi 
veszély esetén. Csak egy biztonságunk van. A létünk. Az, 
hogy most élünk. A Teremtő akarja, hogy legyünk. Ezt 
Bogotában Doña Esneda úgy fejezte ki: „Az alma akkor 
esik le a fájáról, ha megérett.” 

(részlet Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd c. könyvéből) 
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