
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 
 

1.9. 
Hétfő 

7  
Zsid 1,1-6 
Mk 1,21-28 

5–7  
du. 3–4: Szenior torna 
(SP) 

1.10. 
Kedd 

7  
Zsid 2,5-12 
Mk 1,21-28 

5–7 
 este 7: felnőtt hittan 

1.11. 
Szerda 

7  
Zsid 2,14-18 
Mk 1,29-39 

5–7 
 

este 6: Élet a brazil 
misszióban (SP) 

1.12. 
Csütörtök 

7 Don-kanyar áldozatai 
Zsid 3, 7-14 
Mk 1, 40-45 

5–7 
  

1.13. 
Péntek 

7 † Attila 
Zsid 4,1-5.11 
Mk 2,1-12 

5–7 
SZENT HILÁRIUSZ  

1.14. 
Szombat 

7  
este 6 

Igeliturgia 
 

Zsid 4,12-16 
Mk 2,13-17 

   

1.15. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

† Gellért testvér 
† Ákos 
 

1Sám 3,3b–10.19 
1Kor 6,13c–15.a. 
17–20 
Jn 1,35–42 

 ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
 

Január 10-én kedden a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában. 
 
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. 
 
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 14-én a Gaál család, január 
20-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 

Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Január 8-án a ½ 10-es mise után Családos Tízórai! 
Nem csak a családokat várjuk szeretettel, hanem 
mindenkit, aki kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
ismerkedésre vágyik. A gyerekek számára elfoglaltságot 
szervezünk. 
 
Január 11-én este 6 órai kezdettel Fejér Domonkos (26) 
tart előadást a missziós életben szerzett tapasztalatairól. 
Domonkos Szkladányi Laci és Kati unokája, aki 3 éve 
Brazíliában dolgozik missziósként a Fazenda Esperança 
közösségben, ahol szenvedélybetegeket segítenek a 
gyógyulásban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
A szenior torna a SarokPontban a január 9-i héttől 
hétfőnként lesz du. 3 órai kezdettel. Ára 1000 
Ft/alkalom. A jelentkezés folyamatos, bármikor lehet 
csatlakozni. A részvételi szándékot Szemán Andreának 
kell jelezni (0630 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2023. 
Január 
8 – 15. 

1090. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
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Olvasmány: Iz 42, 1-4. 6-7 
Téma: Íme, az én szolgám, akiben kedvem telik. 
Izajás éneke isteni szózat alakjában a Szolga hívásáról 
beszél, valami titokzatos prófétai-királyi eljövendőről. Ő a 
megbízott, hogy hirdesse minden népnek Isten hűségét és 
irgalmát. Erre a feladatra Isten Lelke fegyverzi fel. Egy 
későbbi énekben Izajás a szenvedő Szolgáról ír, ki 
mindenek bűneit magára vette. Az Újszövetség Jézusban 
látja a jövendölések beteljesültét. Isten szavai Jézus 
keresztelkedésekor szintén Izajásra utalnak. 
 
Szentlecke: ApCsel 10, 34-38 
Téma: Az Úr fölkente őt Szentlélekkel. 
Péter szentbeszéde az apostoli idők igehirdetése: 
Jézusban adta meg Isten a békét. Jézus ugyan csak a 
jánosi keresztséget vette föl, de Isten leküldi rá Lelkét, 
fölkeni Messiássá, tanúsítja, hogy Ő a szeretett Fia. Ez az 
üzenet, amit nekünk is hirdetnünk és tanúsítanunk kell ma. 
 
Evangélium: Mt 3,13-17 
Téma: Jézus megkeresztelkedésekor a Szentlélek 
tanúságot tesz arról, hogy Krisztus az Isten Fia. 
János keresztsége a megtérésre való szándék 
megpecsételése. De miért jön Jézus keresztelkedni? 
Megfelel erre a János és Jézus közti párbeszéd (Mt 3,14-
15). Jézusnak „be kell töltenie minden igazságot”, Isten 
teljes akarata szerint. Ezért, bár bűntelen, beáll a bűnösök 
sorába, és az engesztelés útjára lép a bűnbánati kereszt-
ségben. „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” – 
hangzik az égből a szózat, az Atya tiszta örömének 
megnyilvánulása. 

 

 
ÜNNEPEINK 

 
 január 13 Szent Hilarius a mai Franciaország területén, 
Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról 
gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. 
Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. 
Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár 
Kisázsiába száműzte. 356-59-ig tartó száműzetésében a 
görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az 
arianizmus tanításai ellen; ezért hazaküldték. 361-ben 
részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arlesi érseket 
letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a 
Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme. 
 
január 15. Remete Szent Pál A thébai remeték atyja. A 
Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé 
menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan évig élt 
minden embertől távol: elmélkedésben és 
önmegtagadásban, míg 113 éves korában a 96 éves 
Remete Szent Antal rá nem talált. Legendás életének 
történetét Szent Jeromos írta le. Holttestét 1381-ben Nagy 
Lajos királyunk megkapta Velencétől, és a budaszentlőrinci 
pálos kolostorban helyezték el, amely a Remete Szent 
Pálról nevezett Pálos rend központi háza volt. 

 
 
 
 
 

ÚTRAVALÓ 
 
Nyilvános tevékenységének megkezdése előtt Jézus a 
Jordán folyóhoz ment, Keresztelő Jánoshoz, aki 
megkeresztelte őt. Jézus keresztelkedése epifánia, 
istenségének jele: keresztelkedésével igent mond az 
Atya akaratára. Megkezdi földi küldetését, hogy 
megmutassa Isten szerető jóságát. Az ünnep görög 
neve teofánia, vagyis Isten megjelenése: az Atya 
szózata hallatszott az égből, s a Szentlélek galamb 
képében szállt alá a megnyílt egekből. 
Az epifánia (vagy teofánia) Isten megjelenése, működése 
Krisztus emberi mivoltában. Az epifánia elnevezés a görög 
„láthatóvá válni” igéből származik, s az Úr megjelenésének 
eseményeit foglalja magába: a vízkeresztkor ünnepelt 
eseményt: a királyok hódolatát, akik Jézusban felismerték 
a várt Messiást; Jézus megkeresztelkedését a Jordán 
folyóban; valamint a Kánai menyegző csodáját, amely 
Krisztus működésének első jele volt. A karácsony Istennek 
az emberi lét egyszerűségében való rejtőzését, az epifánia 
az emberi életben való megnyilvánulását mutatja – mondta 
egy homíliájában XVI. Benedek pápa. 
Vízkereszt után Jézus megkeresztelkedésének 
ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő. Keresztelő 
János megkereszteli Isten egyszülött Fiát a Jordán 
folyóban – ezzel indul Jézus földi küldetése, nyilvános 
működése, hogy megmutassa Isten szerető jóságát 
minden ember iránt. Jézus keresztelkedése istenségének 
jele: igent mond az Atya akaratára. 
Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, 
hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: 
„Nekem van szükségem a te keresztségedre - mondta –, s 
te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, 
hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett 
neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a 
vízből.  Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke 
mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat 
hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” 
(Mt 3,13–17) 
Keresztelő János tudta és hangsúlyozta, hogy nem ő a 
Messiás, s arra sem méltó, hogy a saruszíját megoldja. Ő 
csak vízzel keresztelt, utána jön, aki Szentlélekkel fog 
keresztelni. Az Úr Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy 
felvegye a keresztséget, mégis megtette: egy lett közülünk, 
vállalta az emberi sorsot. Megkeresztelkedését rendkívüli 
jelek kísérték: miközben imádkozott, megnyílt az ég, és 
mint egy galamb, leszállt rá a Szentlélek, és szózat 
hallatszott az égből: 'Te vagy az én szeretett Fiam, benned 
telik kedvem'. Jézus első nyilvános mozdulatában benne 
volt egész élete: a Szentlélek erejével cselekszik, hogy az 
Atya akarata vezesse mindenben. 
Jézus megkeresztelkedésekor vált nyilvánvalóvá, 
teljesedett be Izaiás próféta jövendölése: „Íme, az én 
szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem 
telik. Az Apostolok Cselekedete szerint: „mindenki kedves 
előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az 
igazságot cselekszi.” 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-
megkeresztelkedesenek-uennepe 
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