
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

 

2.14. 
Hétfő 

7  
Apcsel 13,46-49 
Lk 10,1-9 

5–7 
SZENT CIRILL ÉS 
METÓD 

este 6: elsőáldozási 
felkészítés 
este 7–8: Katekézis a 
SarokPontban 

2.15. 
Kedd 

7  
Jak 1,12-18 
Mk 8,14-21 

5–7 
COLOMBIÉRE 
SZENT KOLOS 

este 7: Felnőtt hittan a 
SarokPontban 

2.16. 
Szerda 

7  
Jak 1,19-27 
Mk 8,22-26 

5–7  
Jelentkezési határidő a 
Házasrandira 

2.17. 
Csütörtök 

7  
Jak 2,1-9  
Mk 8,27-33 

5–7  
este 7–8: Katekézis a 
kápolnában 

2.18. 
Péntek 

7  
Jak 2,14-24.26  
Mk 8,34-9,1 

5–7 SZENT JULIANNA 
11–12: Szenior torna a 
SarokPontban 

2.19. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Jak 3,1-10  
Mk 9,2-13 

   

2.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

1Sám 26,2-7-9,12-
13.22-23 
1Kor 15,45-49 
Lk 6,39-45 
 

 
ÉVKÖZI 7. 
VASÁRNAP 

 

Elindult a neokatekumenális út katekézissorozata. A 
második hét következik: hétfőn és csütörtökön este 7-kor 
kezdődik és 8-ig tart. 
A katekézis az alapelemektől indulva élően, megélt és 
megélhető formában mutatja be hitünket. Minden egyes 
alkalom önálló érték, egyenként is elgondolkodtató és 
érthető. „Bennfenteseknek” is, de kívülállóknak, 
távollévőknek, útkeresőknek is csak ajánlani tudjuk. 
Nagyon kérem, nézzünk körül a környezetünkben, ki az, 
akinek ez jól jönne - és bátran hívjuk meg.  

Gyuri atya 
 
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 még vasárnapig lehet Gyuri atyánál. 
 
Február 15-án a felnőtt hittant Birher Nándor diakónus 
tartja a SarokPontban este 7 órai kezdettel. Mary Healy 
tanúságtételét nézzük meg, utána beszélgetés. 

Február 22-én vezetett imaalkalom lesz online, este ½ 
7–8 között. Az alkalmon a Szentírással imádkozunk 
azokkal az imamódokkal, melyeket a kísért imádság hetén 
ismerhettek meg a résztvevők. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Az alkalom Zoomon szerveződik, 
szükség van hozzá némi jártasságra az online térben, 
valamint egy olyan helyiségre, ahol erre az időre az 
imádkozó el tud vonulni és nyugalmat biztosítani 
otthonában. A részvételi szándékot ezen az e-mail címen 
kérem jelezni, hogy küldhessem a belépési linket: 
salacznadine@gmail.com            Arendtné Salacz Nadine 
 
A kápolnatakarítást február 19-én az Ifjú házasok, február 
26-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
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PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Szenior torna indult 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 
 
Február 24-én 19.00 órától Házasrandira hívjuk a 
házaspárokat a Házasság Hete alkalmából. Vacsora, 
beszélgetés kettesben, randi hangulat – részletek a 
plakáton, levelező listán és Facebookon. A programon való 
részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, melynek 
határideje február 16. Nardai Kati, Gaál Laci, Szemán Andi 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 
 

A ½ 10-es szentmisét online is közvetítjük. 

 
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 17,5-8 

Téma: A próféta figyelmezteti Jojákim királyt, hogy ne az 
emberekbe, hanem az Istenbe vesse bizalmát. 

Ez az olvasmány alakja szerint nem jövendölés, hanem 
egy bölcsesség bemutatása. Két fajta embert hasonlít 
össze: azt, aki emberben bízik és azt, aki Istenben. Jó, 
hogy emberek bíznak egymásban, szükséges is; itt nem 
erről van szó. Mert minden ember gyökerében gyönge és 
bágyatag („gyönge test”), még ha csellel vagy erőszakkal 
végtig csalja is magát és másokat. Aki Istenben bízik, az 
Isten hűségében, igazmondásában és segítő erejében 
hisz. Az ilyent talán nem kímélik a bajok, de van menedéke. 
Az ilyen mondatban: „Átkozott az olyan ember...”! Jeremiás 
tán a szerencsétlen Szedekiás királyra gondolt így szólva: 
ez „bízott emberben”, és Jeruzsálem összeomlását idézte 
elő.  
Szentlecke: 1Kor 15,12. 16-20 

Téma: Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitünk 
A holtak föltámadása nemcsak a mi korunkban ejtette 
gondolkodóba az embereket. A korintusi hívőknek Krisztus 
föltámadása kétségtelen; és ehhez fűzi hozzá Pál: Ha nem 
lenne (általános) föltámadás, akkor Krisztus sem támadt 
volna föl. Akkor hitünk értelmetlen, és reményünk 
szánalmas öncsalás. „Márpedig Krisztus föltámadott!” – 
Aki azt hiszi, hogy egyes hitigazságokat kétségbe vonhat, 
értse meg végre, a krisztusi üzenet oszthatatlan, tételei 
szorosan egymásba kapcsolódnak. Ha egy tételét 
tagadod, sorra jön a többi is. Vagy egészen Ővele, vagy Ő 
ellene. „Aki nincs Velem, ellenem van”. 
Evangélium: Lk 6,17. 20-26 
Téma: Jézus boldognak hirdeti a lélekben szegényeket, de 
jajt kiált a szívtelen gazdagokra 

A Máté evangélium hegyi beszédjének Lukácsnál az itt 
közölt tanítás felel meg. Szt. Máté és Szt. Lukács is a 
„boldogságokkal” kezdi („Boldogok..., Jó azoknak...”). 
Lukács rövidebben csak négy boldogságot említ Jézus 
beszédéből, ellenben a négy „Jaj-nektek” kiáltást is adja. 
Jézus a szegényeknek ígér üdvöt, az éhezőknek, síróknak, 
üldözötteknek. Akik tudják, semmijük sincs, semmi 
igényüket meg nem valósíthatják, akik tehát képesek 
bizonytalanságukban csak Istenre hagyatkozni és Tőle 
venni jutalmukat. A jajok: ítéletmondás a gazdagokra, 
„jóllakottakra”, a keményszívűekre, kik más nyomorúsága 
láttán nevetni tudnak. 
 

 

ÚTRAVALÓ 
„A nyolc gonosz sugallat” 

Evagriosz Pontikosz, a IV. század második felében élt 
görög szerzetes, az egyiptomi sivatag remetéje, a korai 
szerzetesség lelki írója Praktikosz című művében a 
kísértések elleni küzdelemről ír, és nyolc gonosz sugallatot 
nevez meg. 
Azok a tapasztalatok, amelyeket Evagriosz Pontikosz 
megnevez, nem veszítették érvényüket. A nyolc „démon” a 
mai ember számára is kihívást jelent. 
A következő szakasz nem Evagriosz írásának 
kommentárja, hanem a XXI. századi ember 
tapasztalatainak megközelítése. Amikor ma fontosnak 
tartjuk az életrendezést, ugyanazokkal a kísértésekkel 
szembesülünk, mint ő. 
A mértéktelenség démona kísért meg minket, amikor 
bármit túlzásba viszünk. 
Nem csak a mértéktelen étkezésről, ivásról van itt szó. 
A XXI. század mértéktelenségéhez tartozik, hogy egyre 
rövidebb idő alatt egyre több információ, egyre több 
benyomás, egyre nagyobb hangerő, egyre több fény, egyre 
több inger ér minket. 
A mai kommunikációs technika mellett nehéz megtalálni 
annak helyes mértékét, hogy hány órát ülünk a számítógép 
előtt. Hogy milyen filmeket nézünk meg éjszakába 
húzódóan. 
Válási ok lehet, ha az egyik fél akaratlanul is azzal építi le 
kapcsolatukat, hogy elsősorban az okostelefonja kapja 
meg a figyelmét, nem a társa. S talán túl későn kap észbe, 
hogy elveszítette azt, aki alapjában véve fontosabb 
számára, mint a mobiltelefon varázsa. 
Még a hatvanas években azt a döntést hoztam, hogy az az 
ember, akivel éppen személyes kapcsolatban vagyok, 
elsőbbséget élvez a csörgő telefonnal szemben. S ezt a 
döntésemet azóta sem bántam meg. 
A kapcsolatainkban sem könnyű megtalálni a mértéket. A 
mai ember szorongva éli meg a stabilnak remélt 
kapcsolatok törékenységét. A házasságot, a szülő-gyerek 
viszonyt. Ezért könnyen görcsössé válik ragaszkodása 
azokhoz, akiket nem szeretne elveszíteni. Pedig a 
szeretetnek is van helyes mértéke. 
Aggódásunk is válhat mértéktelenné. Aggódunk azért, akit 
szeretünk, az egészségünkért, a munkahelyünkért, a 
politikai helyzetért, a nyugdíjunkért. Pedig a mértéktelen 
aggódás gyengíti azt is, aki aggódik, s azt is, akiért vagy 
amiért aggódunk. 

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