
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

2.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

 
 
† Piroska 

Iz 58,7-10 
1Kor 2,1-5 
Mt 5,13-16 

 ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

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

2.6. 
Hétfő 

7 
 
 

Ter 1,1-19 

Mk 6,53-56 
 

5–7 JAPÁN VÉRTANÚK 3–4: Szenior torna (SP) 

2.7. 
Kedd 

7 † Gabriella, † Kálmán 
Ter 1,20 - 2,4a 

Mk 7,1-13 

5–7 
 este 7: felnőtt hittan 

2.8. 
Szerda 

7 † Ferenc 

Ter 2,4b-9.15-17 

Mk 7,14-23 
 

5–7 
EMILIÁNI SZENT 

JEROMOS 
 

2.9. 
Csütörtök 

7 élő Dorka és Gergő 
Ter 2,18-25 

Mk 7,24-30 

5–7 EMMERICH SZENT 
KATALIN 

 

2.10. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Ter 3,1-8 

Mk 7,31-37 

5–7 
SZENT SKOLASZTIKA  

2.11. 
Szombat 

7  
este 6 

Igeliturgia 
† György, † Mária 

Ter 3,9-24 

Mk 8,1-10 
 LOURDES-I SZŰZ MÁRIA  

2.12. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 este 7 

 
† Mária, † István 
† Tamás 

Sir 15,15-20 
1Kor 2,6-10 
Mt 5,17-37 

 ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

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

Hálásan köszönjük Gyuri atyának és a kápolna híveinek 
imáját, vigasztalását és szeretetét Feri betegségében és 
halálakor. Köszönjük a temetésen és a szentmisén való 
részvételt, ami sok erőt adott nekünk.  

Szabó Ferencné, Mária és családja 
 
Vasárnap esténként a 7 órás mise után rózsafüzért 
mondunk a békéért. 
 
Február 7-én, kedden a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában. 
 
A múlt héten elindult a Neokatekomenális út katekézis 
sorozata a Szent Gellért Plébánián. Hét héten át minden 
hétfőn és csütörtökön vannak az egy órás előadások, 
este 7 órai kezdettel. Még lehet és érdemes 
bekapcsolódni.                                                   Gyuri atya 
 

 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást február 11-én a Vasbányai-Alpár 
család, február 18-án pedig az Ifjú Házasok vállalták. 

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 sikeren felbuzdulva az idén is elindítjuk a 
Házaskurzust, egy 7 alkalmas házasságerősítő 
randisorozatot. Február 21-én 18.30 órától első randira 
hívjuk a jelentkező házaspárokat a SarokPontba. Hívd 
meg a párodat egy vacsorára és egy előadás után 
lehetőségetek lesz kettesben beszélgetni. Nektek csak a 
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nyitottságot kell hoznotok – elsősorban egymás felé –, a 
randi többi hozzávalóját mi biztosítjuk! 
A kurzus további időpontjai: március 7., március 21, április 
4.(?), április 18., május 2., május 16., (május 30?)  A 
programot minden házaspárnak ajánljuk, akár 5 
hónapja, akár 50 éve házasok, hiszen a házasság 
indulásakor, de fenntartásához, sőt, nehézségek esetén is 
szükséges a jó beszélgetés, a kettesben töltött idő. Mivel a 
helyszín adottságai miatt csak korlátozott számú vendéget 
tudunk kényelmesen fogadni, a jelentkezés sorrendjében 
tudjuk a részvételt biztosítani.  
A jelentkezéseket https://forms.gle/JkQooc9qo2fzCLgz5 
linken várjuk február 10-ig! 
Érdeklődni Szemán Andreánál lehet: 
(andrea.szeman05@gmail.com, 30/381-1770).  
 
Február 16-án este 6 órára újabb beszámolóra, 
tanúságtételre hívunk mindenkit a SarokPontba! 
Ezúttal Fejér Kinga (Szkladányi Laciék másik unokája) fog 
nekünk mesélni:  
„Lassan 1 éve lesz, hogy elindultam Peruba, ahol 5 
hónapot töltöttem. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái 
missziós mozgalom cuzcoi árvaházában segítettem és 

bekapcsolódtam a nővérek lelki életébe. Friss 
diplomásként, spanyol tudás nélkül és sok nyitottsággal 
érkeztem meg. Megtapasztalhattam az egyszerűséget, a 
nélkülözést, de a szavak nélküli szeretetet is. Megéltem, 
hogy milyen a Jóisten kezébe helyezni az életemet, neki 
átadni a nehézségeket. Ezekről az élményekről szeretnék 
egy képekkel kísért beszámolót tartani Nektek, amiben 
őszintén elmesélem, hogy milyen is volt az élet 3400 méter 
magasan, a perui indiánok között." 
 
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: Iz 58,7-10 
Téma: Az irgalmasság gyakorlása tesz kedvessé az Úr 
előtt. 
Izajás szava intés és ígéret a néphez, amely a 
számkivetésből való visszatérés után (Kr.e. 537 körül) 
azon kesereg, hogy semmire sem jutnak, és Isten 
segítsége is elmaradt. Minden böjt és ima hasztalannak 
látszik, míg nem teljesítik első kötelességüket a gyöngék, 
szegények, éhezők iránt. Isten kívánsága: igazság az 
elnyomottnak, kenyér az éhezőnek, szabadság a 
honfitársnak, akik ínségükben talán szolgaságra jutottak 
(58,6). Ez tiszteli Istent, nem „jámbor gyakorlatok”, melyek 
üresek, ha tett nem követi őket. Csak így épül Isten 
közössége (vö. hívások és válaszok) – akkor is, mindig is.  
 
Szentlecke: 1Kor 2,1-5    
Téma: Szent Pál, amikor az evangéliumot hirdeti, a 
megfeszített Krisztusról tesz tanúságot 
A kereszt üzenete az evangélium. Meglátszik ez azon, 
ahogy Krisztus kiválogatja hírnökeit és munkatársait. 
Gyöngeség, félelem, félszegség (1Kor 2,3): így lép-e föl 
Isten hírnöke, tanúja? Pál korintusi föllépése mutatja: Isten 
szegényes eszközökkel dolgozik (vö. 4. vasárnap, 1,26-
31), csakhogy kitessék, az evangélium ereje Isten tulajdon 
hatalma. A mai Egyházról is elmondhatni ezt: sem műszaki 
felszerelés, sem ragyogó „szakértelem”, sem hatásos 
föllépés nem teszi az evangéliumot hihetővé, csakis Isten 
Lelke és ereje  
 
Evangélium: Mt 5,13-16 
Téma: Krisztus hívei példás életükkel tegyenek tanúságot 
a világ előtt! 
A „föld sója”, a „világ világossága” szavak jelzik a 
tanítványok felelősségét, feladatát e világban. A fény 
világítson, a só ízt adjon! A tanítványok dolga, hogy Isten 
országa megvalósul-e. A keresztények jó cselekedeteiért 
az emberek dicsőítik majd a mennyei Atyát – ez persze 
csak az egyik lehetőség, a másik (5,11-12) a gúny és 
üldözés. A tanítvány osztozik a Mester sorsában, aki maga 
volt a világ Világossága (Jn 8,12).  

ÚTRAVALÓ 
 
Önfegyelem 

„Az imádsággal elért önfegyelem hosszú  
gyakorlásának köszönhetően  

                                        – több mint negyven éven át –   

                felhagytam a másik iránti gyűlölettel.” Gandhi 

Nincs a napnak olyan időszaka, hogy ne gondoljunk 
valamire. Az egyetlen reális kérdés, hogy mi az. Mi az, amit 
választok, hogy azon rágódjam a nap üres szakaszaiban, 
az éjszaka sötétjében? Hol kalandoznak el a gondolataim, 
amikor még nincsen semmilyen céljuk? 
Ez egy fontos kérdés, mert a válasz rá megmutatja, hogy 
kivé szeretnénk válni. Ha sötét gondolatokkal foglalkozunk, 
bármilyen békésnek és pozitívnak tűnik is mások számára, 
a sötétben botorkálunk. […] 
Tény, hogy amire gondolunk, azzá válunk. Amit a 
lelkünkben elvetünk, az fog felnőni, átalakít minket, és 
vezérelni fog bennünket pillanatról pillanatra. 
Az, amire nap kezdetén, ébredéskor gondolunk, 
meghatározó tényezője lesz imádságunknak. Az imádság 
pedig befolyásolja gondolatainkat. Amit lelkünkben 
elültetünk, az formálni, alakítani fog minket. 
Az imádság célja, hogy belemerüljünk Isten gondolataiba, 
Isten jelenlétébe, nyitottá váljunk Isten akaratára, és 
viszontszeressük Őt. Az imádságba Isten dolgaira 
„szegezem” rá az elmémet. […] 
Mindez azon múlik, hogy miből táplálkozom, miből élek 
gondolati síkon. Lényem legmélyén – ahol az ember lelke 
várakozik – azzá válok, amibe elmerítkezem.  
De ha Isten jelenlétében járok, Istenhez hasonlóvá válok. 
Ha imádkozom ellenségeimért, ha kérem a szerető Istent, 
hogy alakítson engem is szeretetteljessé, akkor – 
bármennyi időbe telik is – meg fog történni. Akkor, mint az 
áradás közepén egy esőcsepp, a világ szívének egy 
darabkájává válok. Imádkoznom kell, hogy szeretetté 
legyek. 

 (Joan Chittister: A lélek lélegzete. Ima-reflexiók. 4. fejezet) 
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