
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.1. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 
 

Szám 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lk 2,16-21 

 
SZŰZ MÁRIA ISTEN 

ANYJA 
 

1.2. 
Hétfő 

7  
1Jn 2,22-28 
Jn 1,19-28 

5–7 
SZENT GERGELY ÉS 

VAZUL 
 

1.3. 
Kedd 

7 † Béla, † Stefánia 
1Jn 2,29–3,6 
 Jn 1,29-34 

5–7 
  

1.4. 
Szerda 

7  
1Jn 3,7-10 
Jn 1,35-42 

5–7 
  

1.5. 
Csütörtök 

7  
1Jn 3,11-21 
Jn 1,43-51 

5–8 
 

7–8: szentségimádás a 
hivatásokért 

1.6. 
Péntek 

7 
½ 10 

 este 7 
 

Iz 60,1-6 
Ef 3,2-3a.5-6 
Mt 2,1-12 

5– ¾ 7 
VÍZKERESZT ½ 7-7 között gyóntatás 

1.7. 
Szombat 

7  
este 6 

 
† Ildikó, † István 

1Jn 3,22–4,6 
Mt 4,12-17.23-25 

 
PENNAFORTI SZENT 

RAJMUND 
 

1.8. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

† Béla 
 
 

Iz 42,1-4;6-7 
ApCsel 10,34-38 
Mt 3,13-17 

 
URUNK 

MEGKERESZTELKEDÉSE 

½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
 

A téli szünetben nem lesz hittanóra. A következő felnőtt 
hittant január 10-én tartjuk a kápolnában. 
 
December 31-én, szombaton az év végi hálaadó 
szentmisék délután 5 és 6 órakor kezdődnek. 
 
Január 6-a Urunk megjelenésének ünnepe, Vízkereszt, 
parancsolt ünnep. Kápolnánkban reggel 7-kor, ½ 10-kor 
és este 7-kor lesz szentmise. Előesti szentmisét a Szent 
Gellért és a Szent Imre templomban is celebrálnak. 
 
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a lakások, házak 
megszentelésének szertartása. Aki felújítás, átalakítás 
után van vagy új lakásba, házba költözött és szeretne 
áldást kérni rá, keresse Gyuri atyát. 
 
Első péntek vízkereszt ünnepére esik. Gyónási lehetőség 
az esti mise előtt van ½ 7-től. 
Január 7-e első szombat, reggel 7-kor szentmise van a 
kápolnában. 
 
Január 29 – február 3. között kísért imádság hete lesz a 
kápolnában. A kísért imádság hete egy a mindennapokban 

végezhető lelkigyakorlat, mely a Szentírással való 
imádságon alapul és az Istennel való személyes kapcsolat 
megtapasztalását tűzi ki céljául. További információ és 
jelentkezési tudnivalók itt olvashatók: 
https://karolinaegyesulet.hu/lelkigyakorlat-a-mindennapokban/ 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást január 7-én a Csóka és Schuszter 
család, január 14-én pedig a Gaál család vállalta. 
Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
Szenior torna nem lesz az ünnepek alatt. A legközelebbi 
alkalom 2023. január 6. A részvételi szándékot Szemán 
Andreának lehet jelezni (0630 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
 
Január 8-án a ½ 10-es mise után újra Családos Tízórai! 
Nem csak a családokat várjuk szeretettel várunk, hanem 
mindenkit, akik kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2023. 
Január 
1 – 8. 

1089. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://karolinaegyesulet.hu/lelkigyakorlat-a-mindennapokban/
mailto:andrea.szeman05@gmail.com


ismerkedésre vágynak. A gyerekek számára elfoglaltságot 
szervezünk. 

 
 

Olvasmány: 4Mz 6,22-27 
Téma: Így kell megáldani Isten választott népét 
A teremtés reggelén Isten megáldotta az embereket és az 
állatokat. Áldásának ajándéka az élet ereje, a föld 
gyümölcse, a természet harmóniája és az emberek közti 
béke. Annak, aki ez áldást elfogadja, Isten „fölragyogtatja 
orcája világosságát”, vagyis megadja neki kegyelem-
árasztó jelenlétét, maradandó közösségét Ővele életében- 
halálában. Csak Isten tud áldani igazán: az Ő szeretete 
tesz mindent éppé, jóvá. Ember úgy áld, hogy Isten nevét 
és erejét hívja. 
 
Szentlecke: Gal 4,4-7 
Téma: Isten elküldötte Szent Fiát, aki édesanyától 
született. 
Krisztus azért jött, hogy szabad emberré tegyen 
bennünket: szabaddá a sors és a történelem hatalmával 
szemben, szabaddá az Ószövetség formai törvényeitől is, 
amelyek csak előkészítésül szolgáltak az Úr megváltó 
tervében. Isten Fia testvérünk lett. A keresztségben a Fiú 
lelkét kaptuk, így bizton szólíthatjuk Istent atyánknak. – Ma 
mély tisztelettel tekintünk az Asszonyra (Gal 4,4), aki arra 
volt hivatva, hogy Megváltónk Anyja legyen.  
 

Evangélium: Lk 2,16-21 
Téma: Az isteni Gyermek, születése után a nyolcadik 
napon, a Jézus nevet kapja. 
Szól ez egyrészt a jászolhoz siető pásztorokról, másrészt 
a „Jézus” név fölvételéről nyolcadnapon; mert Jézus az 
Ószövetségbe született, annak törvényei alatt állott (vö. 
szentlecke). A Kisded nevét (Jézus: „Isten üdvözít”) már az 
angyal megadta és megmagyarázta. 
 

ÜNNEPEINK 
 

Január 2. Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító, 
Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító. A keleti egyház 
mindkét szentje messze időkre megvilágította a keresztény 
hitet. Társak voltak az igazság kutatásában, a szentségre 
való törekvésben, egyenlők a püspöki méltóságban, és 
most a megdicsőült szentek között is társak. Kortársak 
voltak, és Kisázsiában születtek: Vazul Caesareában, 
Gergely Nazianzban. Szüleik is, testvéreik is a szentek 
között vannak. Konstantinápolyban találkoztak, és ott 
szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök 
lettek: Vazul Caesareában, Gergely Szozimában. Vazul 
kitűnt élet-szentségével, írói és szónoki tehetségével, 
kormányzati bölcsességével. 378. január 1-én halt meg 49 
éves korában. Barátja, Gergely, az aszkéta életben és 
tudásában, szónoki képességével tűnt ki. Megválasztották 
konstantinápolyi pátriárkának, de lemondott erről a 
tisztségről. 390-ben halt meg. 
 
Január 6. Urunk megjelenése, a vízkereszt, 
tulajdonképpen egy második karácsony az Egyház 
életében. A keleti egyházakban ezt az ünnepet nagyobb 
hangsúllyal ünneplik meg, mint a karácsonyt. 
Karácsonykor közénk jön az Isten fia, a Messiás, de rejtve 
marad, csak az egyszerű pásztornépnek tárulkozik fel, 
csak ők ismerik fel benne a Megváltót. A mai ünnep azt 
akarja kifejezni, hogy Jézus megmutatkozik a népek előtt, 

mert a napkeleti bölcsek a föld népeit jelképezik. A 
napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség 
hódol az Úr előtt, aki közénk jött, megtestesült, 
Megváltónkká lett, hogy megszabadítson bennünket a bűn 
rabságából. Jézus most már nemcsak a zsidóknak 
mutatkozik meg, hanem minden népnek, minden pogány 
népnek. Ezzel is mintegy jelezve előre küldetését. Mert 
eredetileg Jézus a Izrael házának elveszett juhaihoz jött, 
csak feltámadása után küldi apostolait az egész 
földkerekségre, hogy hirdessék az evangéliumot. 
 
Január 7. Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes rendi 
elöljáróként vezette a rábízottakat. A Barcelona melletti 
Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi 
családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. 
Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. 

Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója 
volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek 
gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé 
választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel 
megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). 
Barcelonában halt meg 1275 január 6-án. 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Amikor az angyalok bejelentik Jézus születését: „Menjetek, 
és keressétek meg”, ez a jel: egy jászolban fekvő kisbabát 
találtok. 
Ez a jel. Jézus trónja a jászol, vagy amikor prédikált, élete 
folyamán, az út, vagy élete végén a kereszt: ez a mi 
királyunk trónja. 
Ez a jel Isten „stílusát” mutatja meg nekünk. Mi Isten 
stílusa? Sose felejtsük el: Isten stílusa közelség, 
együttérzés és gyengédség. Istenünk közel van, 
együttérző és gyengéd. Jézusban Istennek ezt a stílusát 
látjuk. Ezzel a stílussal Isten vonz magához bennünket. 
Nem erőszakkal ragad meg, nem kényszeríti ránk 
igazságát és igazságosságát, nem akar erőszakkal 
„megtéríteni” bennünket, nem! Hanem szeretettel, 
gyengédséggel, együttérzéssel vonzani akar magához. 
Egy másik levelében Szalézi Szent Ferenc ezt írja: „A 
mágnes vonzza a vasat, a borostyán pedig a szalmát és a 
szénát. Nos, akár vasak vagyunk keménységünk miatt, 
akár szalmák gyengeségünk miatt, engednünk kell, hogy 
vonzzon bennünket ez a mennyei Kisded” [2]. 
Erősségeink, gyengeségeink csak a jászol előtt, Jézus 
színe előtt, vagy a kereszt előtt oldódnak fel: az erőtlen 
Jézus, a szegény Jézus; de mindig a közelség, az 
együttérzés és a gyengédség stílusával! Isten megtalálta 
az eszközt, amellyel vonzani tud bennünket, akármilyenek 
legyünk is, ez pedig a szeretet. Nem egy birtokló és önző 
szeretet, mint amilyen sajnos oly gyakran az emberi 
szeretet. Az ő szeretete tiszta ajándék, tiszta kegyelem, és 
egyes-egyedül értünk van, a mi javunkra. Így vonz 
bennünket, ezzel a fegyvertelen és lefegyverző szeretettel, 
mert amikor meglátjuk Jézusnak ezt az egyszerűségét, mi 
is eldobjuk a gőg fegyvereit, és alázatosan megyünk oda, 
hogy megmentést kérjünk, hogy bocsánatot kérjünk, hogy 
világosságot kérjünk az életünkhöz, hogy képesek legyünk 
továbblépni. (https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-

papa-katekezise-jezus-tronja-jaszol-es-kereszt) 
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