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Naptár 

Évközi 2.vasárnap, január 18. Elvándorlók és menekültek világnapja 

 II. zsoltárhét      1Sám 3,3b-10.19  1Kor 6,13c-15a.17-20 Jn 1,35-42 
Testvérem! Ma, jogosan, sokat beszélnek az emberi személy 

harmóniájáról, az ember egységéről. Valóban, nem szabad az 
emberi testről és lélekről külön gondolkodnunk. Az ember egy 
egység, nem megosztható. Vagyis ami igaz az emberről, az igaz 
testéről is, lelkéről is. 

Nagyböjtig a vasárnapi szentleckékben szent Pál 
korintusiakhoz írt első leveléből olvasunk kurrens módon (kurrens = 
folyamatos olvasás a fontosabb részek kiemelésével). A mai 
szakaszban ezt hallottuk: „Nem tudjátok, hogy nem vagytok a 
magatoké” (19b)? A testem sem az enyém tehát, nem tehetek 
vele azt, ami jól esik. Ezért „kerüljétek a testiség bűnét” (18), hiszen 
„testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma” (19a), „Krisztus 
tagja” (15a). Jézus azért lett emberré, hogy megszüntesse a bűnt, 
Isten és a teremtett világ, Isten és az ember közti elszakadás alapját. 
Jézus emberi teste mindennek a záloga. A szentáldozásban – 
Jézus testével való találkozással – pedig a mi testünk értéke is 
növekedni kezd, krisztusivá változik. Ha mindezt megvalósítjuk, 
akkor valóra váltjuk az apostol felszólítását: „Dicsőítsétek […] Istent 
testetekben” (20b)! 

Testvérem! Sajnos, testünkkel kapcsolatban, mi gyakran 
rövidlátók vagyunk, csak a pillanatnyi örömre gondolunk. Pedig nagy 
volt a mi váltságdíjunk! (Vö.: 20a) Jézus igazi boldogságunkért 
vállalta a megtestesülést. Ő „hatalmával minket is feltámaszt" (14) 
majd, de MÁR MOST IS IGAZI, BOLDOG ÉLETET AKAR NEKÜNK ADNI A 

TISZTA CSALÁDI ÉLETBEN ÉS AZ ÉRTE VALÓ ÖNMEGTARTÓZTATÁSBAN 

EGYARÁNT.                    (M.a.) 

11.00: Bíboros atyánk Árpád-házi Szent Margit-napi szentmisét mutat be a 

Margit-szigeti szabadtéri oltárnál. 

 

Az ökumenikus imahét kezdete. Az imahét alapgondolata: „Adj innom!” (Jn 4,7) 

17.30: Az ökumenikus imahét első istentisztelete templomunkban. 

Első nap: KÖZHÍRRÉ TÉTEL: Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4) 

Olvasmányok: 

1Móz/Ter 24,10-33 Ábrahám és Rebeka a kútnál 

Zsolt 42  Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez 

2Kor 8,1-7  Makedónia gyülekezeteinek adakozása 

Jn 4,1-4  „Samárián kellett pedig átmennie” 

A vesperás elmarad az ökumenikus imaóra miatt 

19.00: Az egységért végzett ökumenikus imahét országos megnyitó 

istentisztelete a Szent István bazilikában.  

 

Hétfő, január 19.                                                           Zsid 5,1-10  Mk 2,18-22 

17.30: gyóntatás: elmarad 

19.30: Krisztinavárosi esték a cserkészotthonban. Előadónk Morandini Pál 

kertészmérnök, a Magyar Madártani Egyesület önkéntese 
 

17.30: Az ökumenikus imahét második istentisztelete a Budavári Evangélikus 

templomban (Bécsi kapu tér) 

2. nap: BEVÁDOLÁS I.: Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6) 

Olvasmányok: 

1Móz/Ter 29,1-14  Jákob és Ráhel a kútnál 

Zsolt 137  Hogyan énekelhetnék éneket az Úrról idegen földön? 

1Kor 1,10-18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én 

Apollósé.” 

Jn 4,5-6  Jézus az úttól elfáradva . . . 

Kedd, január 20. Boldog Özséb áldozópap                  Zsid 6,10-20  Mk 2,23-28 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 
 

17.30: Az ökumenikus imahét harmadik istentisztelete a Szent Flórián 

görögkatolikus templomban (Fő u. 88.) 

3. nap: BEVÁDOLÁS II.: ”Nincs férjem” (Jn 4,17) 

Olvasmányok: 

2Kir 17,24-34 Asszíria meghódította Samáriát 

Zsolt 139,1-12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.” 

Róm 7,1-4  „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste 

által.” 

Jn 4,1-4  „Nincs férjem.” 

 

http://www.communio.hu/hba/


Szerda, január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú    Zsid 7,1-3.15-17  Mk 3,1-6 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

Esti szentmise után Biblia óra 
 

17.30: Az ökumenikus imahét negyedik istentisztelete a Tabáni Szent Katalin 

templomban (Attila út 11.) 

4. nap: LEMONDÁS: Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28) 

Olvasmányok:  

1Móz/Ter 11,31-12,4 Isten megígéri Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi 

és megáldja 

Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom 

ApCsel 10,9-20 „Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd 

tisztátalannak.” 

Jn 4,25-28 Az asszony pedig otthagyta korsóját 
 

Csütörtök, január 22. Boldog Batthyány–Strattmann László 

Zsid 7,25-8,6  Mk 3,7-12 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 
 

17.30: Az ökumenikus imahét ötödik istentisztelete a Református templomban 

(Szilágyi Dezső tér) 

5. nap: KINYILATKOZTATÁS: Merítőedényed sincs, a kút is mély (Jn 4,11) 

Olvasmányok: 

1Móz/Ter 46,1-7 Isten így szólt Jákobhoz: Ne félj lemenni Egyiptomba! 

Zsolt 133  Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 

egyetértésben élnek! 

ApCsel 2,1-11  A pünkösd napja 

Jn 4,7-15  „Merítőedényed sincs, a kút is mély” 
 

Péntek, január 23. Szent Vince diakonus és vértanú (jan. 22.) 

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

17.30: gyóntatás: elmarad 

Esti szentmise után vesperás        
 

17.30: Az ökumenikus imahét hatodik istentisztelete a Felsővízivárosi Szent 

Anna templomban (Batthyány tér) 

6. nap: BIZONYSÁG: Jézus így válaszolt neki: „Aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök 
életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 4,4) 

Olvasmányok: 

2Móz/Kiv 2,15-22  Mózes Midján kútjánál 

Zsolt 91  Azoknak az éneke, akiknek az Úr a menedék 

1Jn 4,16-21  A teljes szeretet kiűzi a félelmet 

Jn 4,11-15  „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” 
 

Szombat, január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 

Zsid 9,2-3.11-14  Mk 3,20-21 

18.00: Lorettói litánia 
 

17.30: Az ökumenikus imahét hetedik istentisztelete a Budavári 

Nagyboldogasszony templomban (Szentháromság tér) 

7.nap: BIZONYSÁG: „Adj innom” (Jn 4,7) 

Olvasmányok:  4Móz/Szám 20,1-11(13) Izrael fiai a Cin pusztában, Meribánál 

Zsolt 119,10-20  „Igédről nem feledkezem meg” 

Róm 15,2-7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen 

közöttetek.” 

Jn 4,7-15  „Adj innom” 
 

Évközi 3.vasárnap, január 25.                                                    III. zsoltárhét 

Jón 3,1-5.10  1Kor 7,29-31  Mk 1,14-20 

18.00: vesperás 
 

17.30: Az ökumenikus imahét nyolcadik istentisztelete az Országúti Ferences 

templomban (Margit krt. 23.) 

8. nap: TANÚSÁGTÉTEL: Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39) 

Olvasmányok:   

2Móz/Kiv 3,13-15  Mózes az égő csipkebokornál 

Zsolt 30  Az Úr életben tart minket 

Róm 10,14-17  „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az 

evangéliumot hirdetik!” 

Jn 4,27-30.39-40  Sokan hittek benne az asszony szava miatt 
 

H Í R E K 
 

 Január 29-én 17.00-kor az Uránia moziban kedvezményesen megtekinthető a 

Mária földjén c. film. Jelentkezés jan. 21-én szerdán vagy jövő hétfőn, 26-

án irodai félfogadási időben a plébánia 356 4388 telefonszámán. 

 Ismét lesz Házas hétvége a plébánia környékén lakó házaspárok számára 

február 20-22. között Leányfalun. Szentségi házasságban élő párokat 

várunk, akik már több éve házasok, és szeretnék megújítani a kapcsolatukat. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Forián Szabó Péter és Gabinál, 202 4517. 


