
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

 

1.31. 
Hétfő 

7  
2Sám 15,13-14.30 
Mk 5,1-20 

5–7   

2.1. 
Kedd 

 
7  

2Sám 18,9-10.14b 
Mk 5,21-43 
 

5–7 
 

7: Felnőtt hittan a 
SarokPontban 

2.2. 
Szerda 

 
7  

Mal 3,1-47  
Zsid 2,14-18 
Lk 2,22-32 

5–7 
GYERTYASZENTELŐ 
BOLDOGASSZONY 

 

2.3. 
Csütörtök 

 
7 

 
2Sám  
7,18-19.24-29 
Mk 4,21-29 

 
5–8 

 

7– 8: szentségimádás 
a hivatásokért 
6–7: Meghallgatlak a 
SarokPontban 

2.4. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Sir 47,2-13 
Mk 6,14-34 

5–7 
ELSŐ PÉNTEK 5–6: Gyóntatás 

2.5. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Gizella 

1Kir 3,4-13 
Mk 6,30-34 

 ELSŐ SZOMBAT  

2.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
† Nóra, Talán család † tagjai 

Iz 6,1-2a 3-8 
1Kor 15,1-11 
Lk 5,1-11 

   

Február 1-jén a felnőtt hittant Birher Nándor diakónus 
tartja 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. 
 
Február 3-án Szent Balázs ünnepe van. Aznap és 
vasárnap a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.  
 
A héten első csütörtök. Este 7 órai kezdettel a 
hivatásokért imádkozunk.  
 
Február 4-e első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise. Első szombaton reggel is van szentmise. 
 
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.  
 
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 február 5-én Kárpáti Viktória, február 
12-én pedig a Vasbányai és Alpár család vállalta. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
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PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

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. 
 
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. A részvételi díj 2000Ft/ 
alkalom. 
Jelentkezés február 6-ig Halácsy Katalinnál (0630/294-
0940, halacsykatalin@yahoo.com) 

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. 

Olvasmány: Jer 1,4-5.17-19 

Téma: Isten Jeremiást meghívja prófétájának. 

Jeremiás prófétává lett, nem mert akarta, hanem mert 
kényszerült. „Én szemeltelek ki téged, – fölavattalak, – 
prófétává rendeltelek!”. „Hirdesd mindazt nekik, amiket rád 
bízok!” A próféta sejti, mily súlyos feladat „Isten szájának” 
lenni. Visszariad a megbízástól, az ellenállástól. De még 
inkább riadozik attól, hogy kitérjen a hívás elől, vagy utóbb 
hűtlenné váljon. Meghívatása óráján Jeremiás még ifjú, és 
mindig megőrzi majd ifjúnak a szívét. 

 

Szentlecke: 1Kor 12,31 - 13,13 

Téma: Szükséges a hit, a remény és a szeretet, de 
legnagyobb köztük a szeretet.  
 A „szeretet himnuszának'” hívják ezt a fejezetet. De az 
apostol nem törekszik versírásra! A különféle lelki 
adományokról beszélt a közösségnek: ezek miatt 
Korintusban pártokra szakadtak a hívek. Most ő minden 
ilyen csip-csup kérdést félrelök: minden értéktelen lom a 
szeretet nélkül, és csak ez tart örökké. Emberi nagyságot 
és keresztényi tökélyt csak a szereteten lehet mérni; s 
főképp: ez az Isten mércéje, mérőpálcája. 
 
Evangélium: Lk4,21-30  
Téma: Jézus az egész világ Üdvözítője, nemcsak a 
zsidóké. 
Jézus galileai fölléptével az emberi idő döntő órájához ért. 
Jézus Izajás próféta szövegét olvassa föl, és kijelenti: „Ma 
itt az Írás szava beteljesült!” A názáreti zsinagógában 
Jézus hallgatóira ez úgy hatott, mint mindig mindenkire, aki 
az evangéliumot csak hallja (de valóban meg nem hallja): 
elámulnak, tétováznak, úgy érzik, válaszút előtt állnak. 
Hinni az evangéliumban nem más, mint Jézus 
személyében hinni. És ez nagy döntés: Szt. Lukácsnál már 
itt kicsendül, hogy Jézus küldetése nem talál befogadásra 
a zsidók közt, s a pogányokhoz megy majd. Igaz, Jézust 
sose lehet végleg megölni (a szívben sem), de el lehet 
utasítani, elodázni követését, s akkor megesik a szörnyű 
csapás: „Ő pedig elhaladt mellettük”. 
 

ÚTRAVALÓ 
 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra 
emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus 
születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi 
templomban. 

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József 
áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és 
az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény 
szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és 
Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak 
nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás 
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A 
gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb 
szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus 
jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak 
szolgálhasson. Az Úr Jézus bemutatását (praesentatio 
Domini) Jeruzsálemben már a 4. században 
megünnepelték, ekkor még február 14-én, mivel 
karácsonyt január 6-án ülték. Attól kezdve, hogy Jézus 
születésének ünnepnapja december 25-ére került, Jézus 
bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni. Róma a 7. 
században fogadta el e liturgikus napot, a Simeon és a 
kisded Jézus találkozására utaló hypapante (találkozás) 
néven – ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel, 
az emberekkel, akikért megtestesült. Az agg Simeon felé 
fordult, nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség 
hozóját: karjába vette a gyermeket, és áldotta Istent, hogy 
megérhette ezt a boldog napot.  
Simeon hálaéneke, a Nunc dimittis (Lk 2,29–32) a napi 
zsolozsma állandó része, a kompletórium kantikuma. 
A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre 
inkább Mária tisztulását emelték ki, és erről nevezték el az 
ünnepet: purificatio. Majd a keleti egyház hagyományával 
teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, 
Urunk bemutatásaként tartjuk számon. Az 1092-es 
szabolcsi zsinat a kötelező ünnepek közé sorolta. A 20. 
század elejétől tanácsolt ünnep. 
Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-
át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt 
élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a 
mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon 
megszentelt életet élnek. 
Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet 
ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az 
életformának az ismeretét és szeretetét, valamint 
lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy 
tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, 
amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a 
világ javára. 
Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet 
élőkért, valamint a hivatásokért!  

https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-bemutatasa-
gyertyaszentelo-boldogasszony 
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