
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok
szentség-

imádás
ünnepek egyéb 

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) 
este 8: rózsafüzér a 
békéért 

1.23. 
Hétfő 

7  
Zsid 9,15.24-28 
Mk 3,22-30 

5–7  
du. 3–4: Szenior torna 
(SP) 

1.24. 
Kedd 

7  
Zsid 10,1-10 
Mk 3,31-35 

5–7
 este 7: felnőtt hittan 

1.25. 
Szerda 

7  
ApCsel 9,1-22 
Mk 16,15-18 

5–7 SZENT PÁL APOSTOL 
MEGTÉRÉSE 

este 7: taizéi ima (SP) 

1.26. 
Csütörtök 

7  
Zsid 10, 19-25 
Mk 4, 21-25 

5–7
SZT. TIMÓTEUS ÉS TÍTUSZ  

1.27. 
Péntek 

7 
 
 

Zsid 10, 32-39 
Mk 4, 26-34 

5–6
MERICI SZT. ANGÉLA  

1.28. 
Szombat 

7  
este 6 

Igeliturgia 
† Éva 

Zsid 11,1-2.8-19 
Mk 4, 35-41 

 AQUINÓI SZT. TAMÁS  

1.29. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

 
élő Rea és György 
Jótevők és ellenségek 

Szof 2,3;3,12-13 
1Kor 1,26-31 
Mt 5,1-12a 

 ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
este 8: rózsafüzér a 
békéért 

Búcsúzunk Szabó Ferenctől, kápolnánk közösségének 
meghatározó tagjától, aki 2023. január 8-án visszatért 
Teremtőjéhez. A temetési szertartás január 30-án 9.45-
kor kezdődik a Farkasréti temető ravatalozójában. Életéért 
a hálaadó szentmisét ugyanezen a napon, 11.30 órai 
kezdettel mutatjuk be kápolnánkban. Bár eltávozott 
közülünk, hitünk szerint nem szűnt meg vele a 
kapcsolatunk, szívünkben őrizzük emlékét és mennyei 
hazánkban újra találkozunk! 
 
Vasárnap esténként a 7 órás mise után rózsafüzért 
mondunk a békéért. 
 
Január 24-én, kedden a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában. 
 
Január 27-én, pénteken a szentségimádás csak 6 óráig 
tart. 
 
A májusi elsőáldozásra felkészítő hittanóra február 8-án 
kezdődik a SarokPontban. Kérem, aki szeretne tavasszal 
elsőáldozáshoz járulni, jelentkezzen Gyuri atyánál. 

 
A tavalyi évről szóló évvégi beszámolóban hibásan 
szerepelt egy 70. házassági évfordulóját ünneplő család 
neve. A helyes név: CZÉGÉR Endre és Zsóka.  Sajnos a 
nyári ünneplés után ősszel Endre testvérünk 
eltávozott.  Bocsánatot kérek a tévedésért. 
 
A neokatekumenális út katekézis-sorozatot kezd a 
kelenföldi Szent Gellért templomban, január 30-án, hétfőn 
este. A sorozat március végéig tart, az alkalmak minden 
hétfőn és csütörtökön este 7 órakor kezdődnek. 
Gyakorlóknak is, kezdőknek is nagyon ajánlom. 

Gyuri atya 
 

 
SZOLGÁLATOK 

 
A kápolnatakarítást január 28-án a Lapis család, február 
4-én pedig Kárpáti Viktória család vállalta. 

Futakfalvi Bea 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 
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1092. szám

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



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). 
 
Január 25-én, szerdán, este 7 órai kezdettel taizéi imaóra 
lesz.  
 
26-án délután a teadélután elmarad. 

Baráth Éva, Szabóné Marika  
 

Olvasmány Iz 8,23-9,3 
Téma: Az eljövendő Messiás fényességet, örömet és 
szabadulást hoz népének 
A zsidó föld északi nagy részét Kr.e. 732-ben az asszír 
birodalom hódította meg és Galilea (Zabulon és Neftali 
törzsek) lakosságát elhurcolta. De a vigasztalan sötétbe 
belevilágít egy fénysugár (l. karácsonyéji mise 1. 
olvasmány): van remény, mert Gyermek született, aki 
Dávid trónját foglalja majd el. Neve, Emmanu-El („Velünk 
az Isten”), Isten segítő jelenlétét ígéri. Szent Máté 
evangéliuma az ígéret beteljesedését látja abban, hogy 
Jézus épp e vidékről, Galileából jön, Isten uralmát hirdeti 
és megtérésre szólít.  
 
Szentlecke: 1Kor 1,10-13.17 
Téma: Az apostol egyetértésre buzdít. 
A korintusi egyház meghasonlott, bár még nem bomlott föl, 
– hisz Pál még az egész közösséghez szól. Vetélkedés dúl 
csoportok, köröcskék, „klikkek'' között, melyek más-más 
igehirdetőre vagy tanítóra hivatkoznak (melybe személyes 
rajongás is vegyül). Három kérdéssel mutat rá Szent Pál, 
mily oktalan emberekre esküdni: vele Krisztust osztják 
meg, s az evangélium eszközét, útját dúlják föl. Ez az 
eszköz nem egyes prédikátorok személyes kiváltsága 
(karizmája), hanem Jézus Krisztus keresztje. Csak ebből él 
az egyház. És ez ma is szól nékünk, a „mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében!”  
 
Evangélium: Mt 4,12-23  
Téma: Jézus Kafarnaumban hirdeti, hogy beteljesedett az 
Írás szava: közel a mennyek országa. 
Jézus nyilvános működését épp akkor kezdi, mikor János 
visszalép attól. Keresztelő Szent János bebörtönzéséről 
Szent Máté szól (14,3-12). Jézust is majd „kiszolgáltatják”: 
ez a próféta-sors. Annak, hogy a Messiás Galileában lép 
föl és nem Júdeában – ahogy azt várni lehetett – kettős az 
oka: a Keresztelő elfogatása Júdeában és Izajás 
jövendölése (Iz 8,23-9,1; 1. olvasmány). E szakasz vége 
összegezi Jézus működését: meghirdeti Isten királyságát 
és gyógyítja a betegeket. Így kétféleképp hoz világosságot 
a sötét földre: ige és csoda együttesen lesznek hatékony 
jelei a jövendő üdvnek. – De mindenekelőtt Máté elbeszéli 
az első tanítványok meghívását (4,18- 22); ezek Péter és 
András, Jakab és János, két-két testvér. Hallják a hívást és 
szívükkel értik meg, mielőtt eszük tudná, mit hoz számukra 
Krisztus követése, megaláztatásban és nagyságban. 
 

 
 
 
 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Önismeret 

„Imádkozz úgy, ahogyan tudsz, és ne próbálj meg úgy 
imádkozni, ahogyan nem tudsz. Úgy tekints magadra, 

amilyen vagy. Ebből indulj el.” (Dom Chapman) 
Imádságunk kötött formáit érdemes fejleszteni spirituális 
életünk során. Keretet adnak ima-életünknek. 
Az ima kötött formája meghatározza, hogyan üljünk, amikor 
imádkozunk. Meghatározza, hogy mit és hogyan mondjunk 
– jobb esetben pedig talán azt, hogy mit ne mondjunk, és 
hogyan ne üljünk. 
Imádságunk kötött formái azért vannak, hogy segítsenek 
lenyugodni, amikor túl zaklatottak vagyunk ahhoz, hogy 
koncentrálni tudjunk. Összpontosítjuk a figyelmünket az 
élet zajai és természetes szétszórtság közepette. Sok 
esetben még az imádság tartalmát is biztosítják, amit a 
kitikkadt, elcsigázott vagy nyugtalan lélek nem tud 
önmagának biztosítani. Kitöltik azt az ürességet, amit akkor 
érzünk, amikor az imádság csak még egy erőfeszítést 
igénylő tevékenységgé válik, amihez nincs elég energiánk. 
Kétség nem fér hozzá: az imádság kötött formái részei 
annak a strukturáltságnak, ami a komoly imaéletet jellemzi. 
De ez nem minden. 
Az imádság sokkal több annál, hogy miként imádkozunk, 
vagy éppen mit imádkozunk. 
A mély és igényes imaélet önismereten és önelfogadáson 
nyugszik. Sem a rózsafűzér, sem az ikon, sem pedig az 
imasarok nem tudja megadni az ima alapanyagát. Ez csak 
az önismeret lehet, ami cementként tartja össze a 
kapcsolatot egyén és Isten között. 
A kísértés, amivel meg kell birkóznunk, ha igazán meg 
akarunk tanulni imádkozni az, hogy ne úgy imádkozunk, 
mintha többek lennénk annál, mint amik vagyunk. Talán 
kegyesebbek. Talán olyanok, akik jobban elfogadják Isten 
akaratát. Gondolkodásukban éteriek. Inkább ama másik 
világhoz tartozók, a jövő világ polgárai, és kevésbé ennek 
a világnak a zarándokai. 
De ha mi mást sem viszünk bele az imádságunkba, mint a 
saját életszentségünket, akkor mi értelme annak, hogy ott 
vagyunk? Mi lesz, ha nem nézek szembe önmagamban 
azzal, aminek igazán imádságra van szüksége? Hogyan 
akarok így növekedni az imádság művészetében és 
megfelelni annak a küldetésnek, hogy egész emberré 
váljak – ha többé akarok válni a spirituális életben annál, 
mint ami vagyok? Ahhoz, hogy a spirituális életben 
növekedjek, nem rejtőzhetek el – még önmagam elől sem. 
Imádkoznom kell önismeretért, a perzselő őszinteségért, 
ami – Isten kegyelmével – elvezet engem Isten szívéhez. 
Az önismeret megment bennünket önmagunktól. 

(Joan Chittister: A lélek lélegzete. Ima-reflexiók. 1. fejezet) 
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