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N A P T Á R 

Vasárnap, január 10. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE   zsolozsma saját 

Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11   

ApCsel 10,34-38 v. Tit 2,11-14;3,4-7  

 Lk 3,15-16.21-22 

 

Testvérem! Nazianzi szt. Gergely - aki 330-ban, Nazianz mellett 
született - és Nagy szent Vazul barátságát jól ismerjük, hiszen ennek 
történetét ők maguk leírták. Együtt tanultak és egész életükben együtt 
harcoltak az Egyház egységéért és tanításának tisztaságáért. Szent Gergely 
remete, pap és püspök volt. A II. egyetemes Zsinat kívánságára - rövid időre - 
Konstantinápoly püspöke is volt. Kiváló tanítása és ékesszólása miatt 
’teológusnak’ is nevezik. A keleti négy nagy egyházatya egyike. Verseket is 
írt, azért a költők védőszentje. 390 körül halt meg. 

„Nekem van szükségem a te keresztségedre, mondja akkor a mécses 
a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei 
közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének… az előfutár 
annak, aki eljött és újra el fog jönni. […] Üljük meg tehát ma nagy 
tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét! Legyetek tökéletesen 
tiszták, és tisztuljatok meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem örül úgy, 
mint az emberek megtérésének és üdvének, hiszen érte van minden 
beszéd és minden misztérium.” 

Testvérem! A karácsonyi ünnepkör utolsó napján van mit tanulnunk a 
Keresztelőtől. Alázatban tudjuk helyretenni magunkat, és a bűnbánatban 
tisztítsuk meg szívünket! ÍGY LEHETÜNK MI IS IGAZI ÚTKÉSZÍTŐI A 

VŐLEGÉNYNEK, AKI MINDENKIT ÜDVÖSSÉGRE KÍVÁN VEZETNI.   [M.a.] 

 

  
18.00: vesperás 

 

 

 

 

Évközi idő 

 

A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy  hét az 

év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját 

ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképp a 

vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek. 

 

Hétfő, január 11.                     I. zsoltárhét                       1Sám 1,1-8  Mk 1,14-20 

17.30: gyóntatás: elmarad 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 

 

Kedd, január 12.                                                              1Sám 1,9-20  Mk 1,21-28  

10.00: Hesz Jánosné temetése  az Újköztemetőben.                                                                                                                   

17.00: Rózsafüzér imacsoport megbeszélése 

17.30: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya 

Az esti szentmise után az Irgalmasság Szentévének első előadása.  

Téma: Szent II, János Pál pápa Dives in misericordia c. enciklikája, melyet  

Mohos Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára ismertet. 

    

Szerda, január 13.                                                1Sám 3,1-10.19-20  Mk 1,29-39 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

Esti szentmise után Biblia óra 

 

Csütörtök, január 14.                                                      1Sám 4,1-11  Mk 1,40-45 

9.00: Honti János temetése a Farkasrét-alsó temetőben 

9.30: nyugdíjas séta „A nagy dolgok a jászolnál történnek” című Betlehem 

kiállítást tekintjük meg a Néprajzi Múzeumban. 

          Belépődíj 62-70 éves korig 700,- Ft, 70 év felett ingyenes. 

          Találkozás templomunk előtt fél tízkor. 

17.30: Gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

 

Péntek, január 15.    1Sám 8,4-7.10-22a  Mk 2,1-12 

17.30: gyóntatás Bence atya 

Esti szentmise után vesperás 
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Szombat, január 16.                                     1Sám 9,1-4.17-19;10,1a  Mk 2,13-17 

18.00: Loretoi litánia 

18.00: a Deák téri Evangélikus templomban az ökumenikus imahét országos 

megnyitó istentisztelete 

 

Évközi 2. vasárnap, január 17.                                               II. zsoltárhét 

Elvándorlók és Menekültek vasárnapja        Iz 62,1-5  1Kor 12,4-11  Jn 2,1-11 

11.00: Bíboros atyánk Árpád-házi Szent Margit tiszteletére ünnepi szentmisét 

mutat be a Margit szigeti szabadtéri oltárnál. 

18.00: vesperás 

 

Az ökumenikus imahét kezdete 

17.30: az első istentisztelet: az Országúti Ferences templomban (Margit krt.)  
Az imahét alapgondolata: „Isten tetteinek hirdetésére elhivatottan” (1Pét 2,9) 

1. nap: NE MARADJON A KŐ A SÍRNÁL 

Olvasmányok:  

Ez 37,12-14     - Íme felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból, én népem 

       Zsolt 71,18b-23     - Istenem, hatalmad és igazságod a magas egekig ér 

Róm 8,15-21      - Szenvedünk vele, hogy megdicsőüljünk általa 

Mt 28,1-10        - Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta 

 

Az imahét teljes rendje a hirdetőtáblán lesz olvasható 

 

 

H Í R E K 

 

Február 11-én, csütörtökön, Betegek világnapján plébániánkon 

találkozót tartunk a betegeinket gondozó családtagok, alkalmazottak 

és látogatók részére, szakmai előadásokkal bővített imádságos 

programmal, délelőtt 9-től 12 óráig.  

Kérjük az érdeklődőket, hogy szándékukat jelezzék 

telefonvonalunk üzenetrögzítőjén vagy a fejlécben található 

elektronikus levélcímen. 

 

 

 

 

 

TESTVÉREIM!  

 

A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az Eucharisztia 

hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére! Arra kérlek ezért 

Benneteket, hogy az áldozáskor külső tetteitekben is mutassátok ezt meg!  

Ezért: 

Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel áldozáshoz; mi 

várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás mellett, kettes sorban 

sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak legyen hely, akik kifelé fordulva 

mennek a helyükre. (Kérem, akkor is kettős sorba álljunk, ha egy áldoztató 

van!) 

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy biztonságosan meg 

tudjon áldoztatni. 

Áldozás előtt érthetően válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató szavaira – ez 

valójában hitvallás! 

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a 

szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget. 

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust a kezünkből! 

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és nincs rajta 

kesztyű, vagy bármilyen kötés. 

Csak akkor tudunk két kezünkből trónust készíteni, ha mindkét kezünk 

szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük magasra a kezünket, 

egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe helyezett Szentostyát az alul lévő 

kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, 

tenyerünkből az ujjaink közé csúsztatva az Oltáriszentséget, mert így azt 

könnyen leejthetjük.) 

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van, 

(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az 

OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozzunk meg ebben!  

Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés) ne 

zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve communio, ami 

közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjunk be a közös énekbe, hiszen közös 

lakomán veszünk részt, (az ének szüneteiben van idő az egyéni imádságra 

is). 

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget, mert 

a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna. 

Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk! Szeretettel: Mihály atya 


