
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

1.30. 
Hétfő 

7 
½ 12 

 
† Ferenc 

Zsid 11,32-40 
Mk 5,1-20 

5–7   

1.31. 
Kedd 

7 † Endre 
Zsid 12,1-4 
Mk 5,21-43 

5–7 DON BOSCO SZENT 

JÁNOS 
este 7: felnőtt hittan 

2.1. 
Szerda 

7  
Zsid 12,4-7.11-15 
Mk 6,1-6 

5–7 
  

2.2. 
Csütörtök 

7  
Mal 3,1-4 
Zsid 2,14-18 
Lk 2,22-40 

5–8 
Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 

7–8: szentségimádás a 
hivatásokért 

2.3. 
Péntek 

7 
este 6 

 
 

Zsid 13,1-8 
Mk 6,14-29 

5–6 
 5–6: gyóntatás 

2.4. 
Szombat 

7  
este 6 

 
† Gizella 

Zsid 13,15-17.20-
21 
Mk 6,30-34 

 
SZENT BALÁZS 

PÜSPÖK 
 

2.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 
 

Lev 13,11-2 
1Kor 10,31-11,1 
Mk 1,40-45 

 ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

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

Szabó Feri bácsi temetése 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. Utána mindenkit 
szeretettel várunk a SarokPontban rendezendő agapéra. 
Emléke velünk marad, szívünkben él. 
 
Vasárnap esténként a 7 órás mise után rózsafüzért 
mondunk a békéért. 
 
Január 30-án, hétfőn a szenior torna alkalma elmarad. 
 
Január 31-én, kedden a felnőtt hittant Birher Nándor 
diakónus tartja a kápolnában. 
 
Január 29. és február 3. között zajlik a kísért imádság 
hete a kápolnában. A meghirdetésen keresztül a Lélek 16 
lelket szólított meg, a kísérők közül pedig hatan fogadták el 
a meghívást a szolgálatra. Bár ez egy személyesen kísért 
lelkigyakorlat, ez csak a formájára vonatkozik, a 
lelkigyakorlat nem magánügy, Isten az ajándékait az egyes 

emberen keresztül a vele kapcsolatban állóknak is adja, 
arra kapjuk, hogy szolgáljunk vele. Ha valakiben növekszik 
Isten világossága, az fényt bocsát a környezetére is. Ilyen 
értelemben a kísért imádság hete közösségi esemény, 
hiszen összetartozunk. Hívjuk a nem lelkigyakorlatozó 
testvéreket, hogy a héten különösen is hordozzák imáikban 
a résztvevőket és kísérőiket.         Arendtné Salacz Nadine 
 
Február 2-a első csütörtök, 7–8-ig szentségimádás lesz a 
hivatásokért. Február 3-a első péntek, 5 órától gyóntatás, 
6-tól szentmise. Február 4-én első szombaton reggel 
szentmise van. 
 
A májusi elsőáldozásra felkészítő hittanóra február 8-án 
kezdődik a SarokPontban. Kérjük, aki szeretne tavasszal 
elsőáldozáshoz járulni, jelentkezzen Gyuri atyánál. 
 
A neokatekumenális út katekézis-sorozatot kezd a 
kelenföldi Szent Gellért templomban, január 30-án, hétfőn 
este. A sorozat március végéig tart, az alkalmak minden 
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hétfőn és csütörtökön este 7 órakor kezdődnek. 
Gyakorlóknak is, kezdőknek is nagyon ajánlom. 

Gyuri atya 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást február 4-én Kárpáti Viktória, február 
11-én pedig a Vasbányai-Alpár család vállalta. 

Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Szeretettel ajánljuk a Mennyből az angyal c. pályázatra 
érkezett alkotások megtekintését a SarokPontban. 
Köszönjük Kele Jucinak, Schuszter Julcsinak, Várossy 
Kingának, Piroskának és Gellértnek, ill. Rádics Botondnak 
a beküldött pályaműveket!          Nardai Kinga 
 
A tavalyi nagy érdeklődés arra indított minket, hogy idén is 
megrendezzük a Házaskurzust, egy házasságot építő, 
erősítő 7 alkalmas beszélgető sorozatot házaspárok 
számára. Korhatár nélkül minden házasságban élő pár 

számára ajánljuk. Az egymásra, a kapcsolatra szánt 
minőségi idő jó lehetőség a kapcsolat megelevenítésére, 
felfrissítésére. Első alkalom február 21. (kedd) 18.30.-
kor, utána 2 hetente kedden. Részletekkel, jelentkezéssel 
hamarosan jelentkezünk.                               Szemán Andi 
 
Február 16-án este 6-kor Fejér Kinga beszámolóját 
hallgathatjuk meg féléves perui missziós 
tapasztalatairól. Részletek a következő számban. 
 
Hétfőnként du. 3–4-ig szenior torna van a 
SarokPontban. 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).  
 
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. 
 

Olvasmány Szof 2,3;3,12-13 
Téma: Készüljünk az ítéletre, amellyel az alázatosakat 
megdicsőíti az Úr. 
Itt a próféta a jámborokhoz fordul: „Keressétek az Urat!” Ez 
érthetőbb a következőből: „Keressétek az igazságosságot, 
az alázatot.” Ez annyi, mint lemondani az önkényességről, 
az önigazolásról, önteltségről Isten felé. Ha a nép 
megfogadja az intést, reménye lehet, hogy elkerüli az 
összeomlást. Ennél többet nem mondhat a próféta. 
Mindenképp köteles az ember Istent tisztelni, az Ő szavát 
megfogadni, – még ha az ítéletet nem kerüli is el. Tán kell 
a vész tisztító tüze. „Szegény és alázatos” népnek reményt 
ígér a próféta (Szof 3,12-13). A „szegénység” a próféták és 
zsoltárok nyelvén majdnem egy az alázattal! Ez azok 
lelkülete, akik Isten színe előtt tudják, hogy ők semmik és 
semmire se képesek.  
Szentlecke: 1Kor 1,26-31 
Téma: Isten a világ szemében gyengéket választotta ki, 
hogy „aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék”! 
Az emberi bölcsesség számára a kereszt üzenete ostoba 
és bosszantó. De Isten semmibe veszi az ilyen 
„bölcsességet”. Isten új népe, akárcsak a régi: Ő a 
semmiből alkot magának népet (1,28). Isten a gyöngékhez, 
a megvetettekhez fordul, ezeket választja. Így Isten előtt 
semmi gőg nem kérkedhet, csak alázatos hálát rebeghet 
megsemmisülve. 
Evangélium: Mt 5,1-12 
Téma:  Jézus a hegyi beszédben meghirdeti az eszményi 
keresztény életet. 
 A hegyi beszédben új Mózesként lép föl Jézus, új 
igazságot hirdetve (5,20). A boldogságok fölsorolása 
egyszerre óhajt, kívánságot fejez ki, s az Isten országába 
való bejutás feltételeit. Talán a rövidebb, Szent Lukácsnál 
rögzített alak az eredetibb (6,20), a Máté-féle hosszabb, 
már magyarázatot fűz hozzá, a következő 
mondanivalójához képest. A „szegények és éhezők” 
nemcsak egy társadalmi, gazdasági réteg, hanem olyanok, 
akik („Isten színe előtt”) tudják és vallják, hogy semmijük 
sincs, semmit se tudnak, egészen Őrá szorulnak! De nem 
a tétlen, magukat elhagyókat érti, hanem azokat, akik 

kiállnak igazság és béke mellett. Mindez nem csupán a 
tanítványoknak szól, hanem Isten jövendő népének. 
 
 

ÚTRAVALÓ 
 
Felelősség 
A rabbik világosan szólnak: az imádság nem azért van, 
hogy kialakítsunk magunk számára egy saját világot. Nem 
azért imádkozunk, hogy kimeneküljünk a körülöttünk lévő 
világból. Miközben imádkozunk, egyik szemünk a világon 
nyugszik, hogy így megértsük, valójában mit is kér tőlünk a 
világ itt és most, ezekben az időkben, mint az univerzum 
társ-teremtőitől. 
Amikor Isten az emberiséget belehelyezte abba a keretbe, 
amit földnek hívunk, azzal bízta meg, hogy úgy sáfárkodjon 
e földdel, hogy az élet teljességre jusson általa. 
A Szentírás világosan beszél erről. Isten szándéka szerint 
jó állapotban kell tartsuk a földet. Azért kaptuk, hogy 
használjuk és fejlesszük azt, hogy gyümölcsöt hozzon, 
kreatív energiái megsokszorozódjanak. Azért kaptuk, hogy 
kivegyük a részünk abból a munkából, melynek során a 
teremtés minden szempontból kiteljesedik. 
[…] Meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy ne csak mi 
szerepeljünk a gondolatainkban. Ne csak a saját 
szükségleteinkért imádkozzunk. Azért imádkozzunk, hogy 
Isten szent küldötteivé válhassunk, Aki arra teremtett 
minket, hogy gondoskodjunk a földről és annak minden 
nemzedékéről.  
[…] Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy valódi 
imádságos életet élünk, mindig meg kell vizsgálnunk az 
ima gyümölcseit önmagunkban. Valóban jobban törődünk 
másokkal annak köszönhetően, hogy közelebb kerültünk 
Istenhez, aki szereti ezeket az embereket? Az Imádságnak 
meg kell nyitnia a szemünket arra, hogy úgy lássuk a 
világot, ahogyan Isten látja. A világ szükségletei iránti 
elköteleződésünk Isten jelenlétének jele bennünk. 

(Joan Chittister: A lélek lélegzete. Ima-reflexiók. 2. fejezet, 
részlet) 
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