
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

1.15. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

† Gellért testvér 
 
† László 

Iz 49,3.5-6 
1Kor 1,1-3 
Jn 1,29-34 

 ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
 

1.16. 
Hétfő 

7  
Zsid 5,1-10 
Mk 2,18-22 

5–7  
du. 3–4: Szenior torna 
(SP) 

1.17. 
Kedd 

7  
Zsid 6,10-20 
Mk 2,23-28 

5–7 
REMETE SZENT ANTAL este 7: felnőtt hittan 

1.18. 
Szerda 

7  
2Kor 10,17-11,2 
Mt 25,1-13 

5–7 
SZENT MARGIT  

1.19. 
Csütörtök 

7  
Zsid 7,25-8,6  
Mk 3,1-6 

5–7 
  

1.20. 
Péntek 

7  
Zsid 8,6-13 
Mk 3,13-19 
 

5–7 
 

Jelentkezési határidő a 
kísért imádság hetére 

1.21. 
Szombat 

7  
este 6 

Igeliturgia 
† Pál 

Zsid 9,2-3-11-14 
Mk 3,20-21 
 

 SZENT ÁGNES VÉRTANÚ  

1.22. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

 
 
élő Zoltán és édesanyja 

Iz 8,23b–9,3 
1Kor 1,10-13.17 
Mt 4,12-23 

 ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 

½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
 

Vasárnap esténként a 7 órás mise után rózsafüzért 
mondunk a békéért. 
 
Január 17-én kedden a felnőtt hittant Birher Nándor 
diakónus 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. 
 
A kísért imádság hetére meghirdetett helyek a 
jelentkezési határidő előtt beteltek, nem tudunk több 
lelkigyakorlatozót fogadni. Ha valaki szeretett volna 
jelentkezni, és most úgy érzi, lemaradt, még jelentkezhet, 
és várólistára tud kerülni. Én pedig értesítem, ha 
felszabadul hely. A jelentkezési információk megtalálhatók 
a Karolina Egyesület honlapján.  

Arendtné Salacz Nadine 
 

 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást január 20-án, pénteken a cserkészek, 
január 28-án pedig a Lapis család vállalta. 

Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

A ½ 10-es mise után Családos Tízórai a SarokPontban. 
Nem csak a családokat várjuk szeretettel, hanem 
mindenkit, aki kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
ismerkedésre vágyik. A gyerekek számára elfoglaltságot 
szervezünk. 
 
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). 
 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 

▪ Kápolnaigazgató: Kelemen Imre ▪ Lelkészi szolgálat: Müller György ▪ 
▪ Telefon: +36 30 179 5411 ▪ E-mail: atyamgy@gmail.com ▪ Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 37/b ▪   

▪ Honlap: www.karolinaegyesulet.hu ▪ Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után ▪ 

 

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 
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KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

mailto:andrea.szeman05@gmail.com


Január 25-én, szerdán taizéi imaóra lesz este 7 órai 
kezdettel. 26-án délután 4 órától pedig teadélután. 

 

Olvasmány: Iz 49,3.5-6 
Téma: Az eljövendő Megváltó a nemzetek világossága és 
az egész világ üdvössége lesz. 
Az „Isten-szolgáról” szóló második éneket egészében (Iz 
49,1-6) nagyhét keddjén olvassuk. A mai evangéliumi 
szakasz is ehhez kapcsolódik: A Keresztelő elismeri 
Jézust Isten Bárányának, „Isten (vezeklő) Szolgájának” -
- mert e kettő az ő nyelvén és bemutatásában egyet 
jelent. Isten a „pogányok világosságává” tette szolgáját 
(Iz 49,6), üdvösségszerzőnek a föld minden népe 
számára. János pedig azért jött, „hogy tanúságot tegyen 
a világosságról” (Jn 1,7-8). 
 
Szentlecke: 1Kor 1,1-3 
Téma: Krisztus mindnyájunkat meghívott az üdvösségre. 
Rövid, súlyos nyitánnyal kezdődik az első korintusi levél 
olvasmánya, mely a következő vasárnapokon folytatódik (a 
8. vasárnapig). Szent Pál figyelmezteti az általa alapított 
egyházközséget, hogy ő Jézus Krisztus apostola, 
ugyanazon Isten akaratából és hívására, akinek a korintusi 
hívők Isten szent népévé való meghívatásukat 
köszönhetik. „Szentek, megszenteltek” ők, mert Isten 
magához hívta őket Krisztus halála és föltámadása által. 
Az apostol és a közösség szintén elválaszthatatlan Isten 
akaratából. Pál apostoli tekintélye és a hívekkel való mély 
együttérzése ad e levél olykor kemény kitételeinek súlyt és 
építő erőt.  
 
Evangélium: Jn 1,29-34 
Téma: Keresztelő János tanúsítja, hogy Jézus az Isten 
Báránya. 
Három fontos kijelentés hangzik egymás mellett: 1. Jézus 
az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit; 2. leszállt rá a 
Szentlélek és Vele maradt; 3. Ő Isten választottja (Isten 
Fia). E három tétel elválaszthatatlan János Messiás-
képében. Mindhárom az Izajástól megjövendölt „Isten-
Szolgájára” (Ebed-Jahve) utal. Iz 53 szól a mások bűneiért 
szenvedő szolgáról, ki szelíd bárányként megnémul kínzói 
előtt; Isten pedig választottjának hívja őt, akire Lelkét küldi 
(Iz 42,1). Egy benső hang mondja a Keresztelőnek: Ez az! 
E felismerés hatóerejét csak akkor sejthetjük, ha volt 
valaha hasonló rádöbbenésünk. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Január 11-én a Szentatya a VI. Pál teremben tartott 
általános kihallgatás keretében új katekézissorozatot 
kezdett „az evangelizáció szenvedélye: a hívő apostoli 
buzgósága” témáról.  
Ma egy emblematikus evangéliumi jelenettel szeretném 
kezdeni, amelyet hallottunk: Máté apostol meghívásával. Ő 
maga meséli el evangéliumában, a hallott szakaszban (vö. 
Mt 9,9–13). 
Minden Jézussal kezdődik, aki „meglát egy embert” – 
mondja a szöveg. Kevesen látták Mátét olyannak, amilyen 
volt: úgy ismerték, mint aki „a vámnál ült” (Mt 9,9). 
Vámszedő volt ugyanis: behajtotta az adókat a Palesztinát 
megszálló római birodalom számára. Más szóval 
kollaboráns volt, a nép árulója. Elképzelhetjük, mennyire 
megvetették az emberek: „vámos” [nyilvános bűnös] volt, 
ahogyan nevezték. De Jézus szemében Máté egy ember, 

a maga nyomorúságaival és nagyságával. Figyeljétek csak 
meg: Jézus nem áll meg a mellékneveknél, Jézus mindig a 
főnevet keresi. „Ez bűnös, ez olyan, aki…” ezek jelzők: 
Jézus a személyt nézi, ő a szívig hatol, ez egy személy, ez 
egy ember, Jézus a lényeget nézi, a főnév érdekli, sosem 
a melléknév: „Hagyjuk a mellékneveket!” És míg Máté és a 
többi ember között távolság van – mert ők a jelzőt figyelték: 
a „vámost” –, addig Jézus közel megy hozzá, mert Isten 
minden embert szeret. „Ezt a nyomorultat is?” Igen, ezt a 
nyomorultat is, sőt ő ezért a nyomorultért jött! Az 
evangélium azt mondja: „A bűnösökért jöttem, nem az 
igazakért!” 
Gyönyörű Jézusnak ez a tekintete, amely a másikat, bárki 
legyen is, a szeretet címzettjének látja. Ez az evangelizáló 
szenvedély kezdete! Minden ebből a pillantásból indul ki, 
melyet Jézustól tanulunk. 
Feltehetjük magunknak a kérdést: mi hogyan nézünk 
másokra? Milyen gyakran előfordul, hogy a hibáikat látjuk 
és nem a szükségleteiket! Milyen gyakran előfordul, hogy 
beskatulyázzuk az embereket az alapján, amit tesznek 
vagy gondolnak! Keresztényként is azt mondjuk: ő hozzánk 
tartozik, vagy: ő nem hozzánk tartozik. Jézus tekintete nem 
ilyen: ő mindig irgalommal, sőt, nagy szeretettel tekint 
minden egyes emberre. A keresztények pedig arra kaptak 
meghívást, hogy úgy cselekedjenek, ahogy Krisztus, hogy 
hozzá hasonlóan tekintsenek az emberekre, különösen az 
úgynevezett „távol levőkre”. Máté meghívásának a 
története ugyanis azzal végződik, hogy Jézus azt mondja: 
„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a 
bűnösöket” (Mt 9,13). És ha bármelyikünk igaznak érzi 
magát, akkor Jézus távol van. Ő a korlátainkhoz és a 
nyomorúságainkhoz jön közel, hogy meggyógyítson 
bennünket. 
Tehát minden Jézus pillantásával kezdődik. Jézus „meglát 
egy embert”, Mátét. Ezt – második lépésként – 
egy mozgás követi. Először a tekintet, Jézus meglát, 
azután a második lépés, egy mozgás. Máté a vámnál ült; 
Jézus pedig azt mondta neki: „Kövess engem!” Erre ő 
„felkelt, és követte” (Mt 9,9). Vegyük észre, hogy a szöveg 
kiemeli: „felkelt”. Miért olyan fontos ez a részlet? Mert 
abban a korban annak, aki ült, hatalma volt a többiek felett, 
akik előtte álltak, hogy hallgassák őt, vagy, mint ebben az 
esetben, hogy adót fizessenek. Tehát annak, aki ült, 
hatalma volt. 
Az első dolog, amit Jézus tesz, hogy leválasztja Mátét a 
hatalomról: a másokat fogadó ülő helyzetből mozgásba 
hozza őt mások felé. Már nem fogad, nem, hanem 
másokhoz megy. Jézus arra készteti, hogy elhagyja 
felsőbbrendű helyzetét, hogy azonos szintre hozza 
testvéreivel, és megnyissa előtte a szolgálat horizontját. 
Ezt teszi, és ez alapvető fontosságú a keresztények 
számára: 
vajon mi, Jézus tanítványai, mi, az Egyház, csak ülünk, és 
várjuk, hogy az emberek hozzánk jöjjenek, vagy képesek 
vagyunk felkelni, elindulni másokkal, keresni másokat? 
Nem keresztény álláspont azt mondani: „Jöjjenek csak ide, 
én itt vagyok, jöjjenek ide!” Nem, te menj, és te keresd őket! 
Te tedd meg az első lépést! 

(A teljes cikk itt olvasható: 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-katekezise-nem-

meggyozni-kell-masokat-hanem-tanusagot-tenni-szeretet- 
szepsegerol ) 
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