
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

2.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Olga 
 
 

 

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

 
ÉVKÖZI 5. 
VASÁRNAP 

 

2.7. 
Hétfő 

7 
élő Dóra, Zsuzsa és 
György 

1Kir 8,1-7.9-13 
Mk 6,53-56 

5–7  

este 7–8: A 
Neokatekumenális út 
katekézise a 
Sarokpontban 

2.8. 
Kedd 

7 
kereszt- és 
bérmagyerekek 

1Kir 8,22-23.27 
Mk 7,1-13 

5–7 
EMILIÁNI SZENT 
JEROMOS 

este 7: Felnőtt hittan a 
kápolnában Gyuri atyával 

2.9. 
Szerda 

7 élő Rebeka 
1Kir 10,1-10 
Mk 7,14-23 

5–7 
EMMERICH SZENT 
KATALIN 

 

2.10. 
Csütörtök 

7 élő Gergely 
1Kir 11,4-13 
Mk 7,24-30 

5–7  

este 6–9: Bibliodráma 
csoport a SarokPontban 
este 7–8: Katekézis 
sorozat 2. része a 
kápolnában 

2.11. 
Péntek 

7  
1Kir 11,29-32;12,19 
Mk 7,31-37 

5–7 
LOURDES-I SZŰZ 

MÁRIA 
11–12: Senior torna a 
SarokPontban 

2.12. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Gizella 

1Kir 12,26-32 
Mk 8,10 

   

2.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
 
† Béla, † Erzsébet 
 

Jer 17,5-8 
1Kor 15,12.16-20 
Lk 6,17.20-26 

 
ÉVKÖZI 6. 
VASÁRNAP 

 

Február 3-án Szent Balázs ünnepe volt. A vasárnapi 
szentmisék után Balázs-áldást kaphatunk.  
 
Február 7-én indul a Neokatekumenális út 
katekézissorozata. Hétfő este 7-kor kezdődik a 
SarokPontban, és 8-ig tart. A második alkalom csütörtökön 
lesz 7–8 között, a kápolnában.  
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 
 

Február 8-án a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában este 7 órai kezdettel. 
 
Február 14-én, hétfőn, este 6 órás kezdéssel 
elsőáldozási felkészítés indul a SarokPontban. A 
felkészítést Csóka András tartja és mindig hétfő este hatkor 
lesz. Jelentkezni február 13-ig lehet Gyuri atyánál. 
 
Hálát adunk Gyuri atya gyógyulásáért és a kísért imádság 
hetének gyümölcseiért. 
 
A kápolnatakarítást február 12-én a Vasbányai és Alpár 
család, február 19-én pedig az Ifjú házasok vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 
Bálint atya hosszú évek, a Krisztus Légiójában végzett 
vezetői szolgálata után pihenőidőt kapott és 
Németországba utazik, az alzgerni légiós közösségbe, 
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ezért február 13-tól a ½ 10-es miséket Szász Csaba LC 
atya mondja.  
 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
Február 10-én este 6–9 között lesz a bibliodráma-
csoport első foglalkozása a SarokPontban. 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. Most vasárnap van a 
jelentkezési határidő! Aki még csatlakozna, szándékát 
jelezze Halácsy Katalinnak (0630/294-0940, 
halacsykatalin@yahoo.com) 
 
Senior torna indul a SarokPontban, péntekenként 11–12 
között, Doleviczényi Eszter gyógytornász vezetésével. 

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Az igények felmérése miatt 
a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges csütörtök 
estig: Szemán Andrea 30/381-1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.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: Iz 6,1-2.3-8 
Téma: Izajás vállalja a prófétai küldetést. 
Egyszerű s mégis fönséges nyelven mondja el Izajás, 
hogyan hívta meg népe Istene prófétának. A Templomban 
találkozik a szentséges, megközelíthetetlen Istennel, kinek 
jelenlétében fölfogja a maga bűnös voltát és 
kiengesztelődik. S akkor kapja a megbízást, hogy Isten 
igéjét teljesítse Izraelben, vagyis Izrael ellen! (Erről csak a 
8. vers szól.) Mostantól fogva Izajás tudja, hogy Isten 
szolgájává fogadta. De együtt érez népével is, akit szeret, 
s akinek mégis kemény szavakat kell most szólnia. 
 
Szentlecke: 1Kor 15,1-11 
Téma: Az apostolok mindnyájan ugyanazt az 
evangéliumot hirdetik, hogy ugyanabban a Krisztusban 
higgyünk  
Szt. Pálnál is meghívásról van szó, de nem annak 
körülményeiről, hanem indító okáról: „Isten kegyelméből 
vagyok, ami vagyok.” De a szöveg voltaképpeni 
mondanivalója az őskeresztény üzenet Jézus haláláról és 
föltámadásáról. Ez a legrégibb írásbeli tanúság a 
föltámadáshitről 57 tájt íródott, tehát az evangéliumok előtt 
(kb. Szt. Márkéval egy időben, vagy csak kevéssel előtte!). 
Jézus föltámadása Pálnak kétségtelen tény: ő maga látta 
az Urat a damaszkuszi úton, és egy sereg szemtanút 
ismer, akiknek Jézus testileg megjelent. Az Úr föltámadása 
alapvető tény: ezen alapszik a keresztény hívők minden 
reménysége. 
 
Evangélium: Lk 5,1-11 
Téma: A csodálatos halfogás láttán az apostolok 
mindenüket elhagyták, és követték Jézust. 
E fejezet új szakaszt nyit Lukács evangéliumában. Jézus a 
nagy nyilvánosság elé lép. A Jézus köré sereglett 
tömegben Szt. Lukács már Isten új népének előképét látja. 
Épp e mai szövegben tűnik ki Péter a tanítványok közül. Az 
ő hajójából tanít Jézus, őneki szól: Evezz a mélyre! 
Péternek szól az ígéret: Mától kezdve emberek halásza 
leszel. Péter Jézus jelenlétében megriad Isten 
szentségétől (ahogy Izajás: 1. olvasmány). Itt még nem 
hangzik el a kifejezett hívás: kövess engem. De valami 
döntő történt Péter és társai életében. 
 
 

ÚTRAVALÓ 
Akik tudnak igazán élvezni valamit, azok imádkoznak a 

legjobban 
 
Fiatalkorom óta azt kérdeztem magamtól mindig újra, hogy 
az élvezet és az ima ellenkeznek-e egymással. Valahogy 
szembekerült bennem az ima és az élvezet. Mintha az 
egyik kizárná a másikat, vagy ellentmondanának 
egymásnak. A test az élvezet helye, az ima pedig az 
önátadásé, gondoltam sokáig. Az ima megszenvedtetett. 
Az élvezettel bizalmatlan voltam. 
Akik tudnak igazán élvezni valamit, azok imádkoznak a 
legjobban. Amikor elfelejti magát az ember, és képes 
átadni magát valaminek.  
Az ima élvezet. Sejtjük és titokban tudjuk, hogy az élet 
örömét kaphatjuk benne. Azt az örömöt keressük az 
imában, ami mindig jelen van az élőben. Amikor sötétség 
lesz bennünk, épp ezt az életörömöt veszítjük el a 
testünkben-lelkünkben. Azt az élvezetet, hogy jó lenni. 
Minden élőlény, növény, állat, ember alapjában véve örül 
annak, hogy van. Csak rá kell nézni egy kinyílt virágra. Egy 
kutyára, amelyik csóválja a farkát a napsütésben, vagy egy 
kismacskára, ahogyan nyújtózkodik. Egy csecsemőre. 
Tagadhatatlan, hogy az élő alapérzése nem a 
szomorúság, harag, félelem, hanem az a jó érzés, hogy 
öröm lenni. 
A lét örömét keressük az imában. Amikor ezt egy 
másodpercre is megéljük, azonnal azt érezzük, hogy jól 
imádkoztunk. És megérte imádkozni. Ilyenkor nemcsak a 
lélek örül, hanem az egész ember, testestül-lelkestül. 
Amikor visszatér szívünkbe-lelkünkbe az élet élvezete, 
akkor felemelkedik a fejünk, kiegyenesedik a hátgerinc, 
ellazulnak a testi feszültségek, fellélegzünk, megszűnik az 
álmosság, a testi nyugtalanságok elillannak. Csak a 
testünkben tudjuk megtapasztalni, átélni, hogy örülünk az 
életnek. Még ha súlyos betegek is vagyunk, ha nem is 
gyógyulunk meg, javul a közérzetünk.  

(Mustó Péter SJ - Hári Ildikó SSND: Ahol otthon vagy, részlet) 
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