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N A P T Á R 

Évközi 2. vasárnap, január 17.                                            II. zsoltárhét 

Elvándorlók és Menekültek vasárnapja             Iz 62,1-5  1Kor 12,4-11  Jn 2,1-11 
Testvérem! Claver szent Péter katalán családból származó jezsuita. Harminc 

évesen, saját kérésére, Dél-Amerikába küldik. Itt – több mint negyven évig – a 
behurcolt néger rabszolgák testi-lelki szolgája, ahogy ő mondta: «örökös 
rabszolgája» lett. A négerek között ez a mondás terjedt el: «Páter Claver 
bizonyára néger, mert fehér ember minket így nem szerethetne soha.» Több 
mint harmincezer embert keresztelt meg és továbbra is gondoskodott róluk, 
hitoktatásukról is. 1654-ben halt meg. XIII. Leó pápa a néger-missziók 
védőszentjévé tette. 1627. május 31-i, elöljárójának írt leveléből idézek: 

Az idehurcolt négerek között „úgy kellett áttörnünk a tömegen, míg elértünk a 
betegekig. Ott feküdtek a nedves földön vagy inkább a sárban. […] Leterítettük a 
köpenyünket… odahoztuk a betegeket. […] Betakartuk őket a köpenyünkkel, 
mert nekik semmijük sem volt, és ha uraiktól kértünk volna, csak dühbe 
hozzuk őket. […] Így szóltunk hozzájuk, nem szavakkal, hanem két kezünkkel, 
tettel… Azután melléjük ültünk vagy térdeltünk, borral mostuk meg arcukat és 
testüket, igyekeztünk nyájas szavakkal fölvidámítani őket, olyan természetes 
indítékokat hozva föl, amelyek valamiképpen földerítik a betegeket.” 

Testvérem! Nem sokat változott a világ. Napjainkban is sokan vannak, akik 
testi- vagy lelki kényszerből hasonló helyzetbe kerülnek, mint a levélben említett 
rabszolgák. A mai vasárnapon Egyházunk az Elvándorlók és Menekültek 
világnapját tartja. AZÉRT IMÁDKOZOM, HOGY MI CLAVER SZENT PÉTERHEZ HASONLÓAN 

SEGÍTSÜNK RAJTUK!                      [M.a.] 

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

a margitszigeti szabadtéri oltárnál. 

18.00: vesperás 

Ökumenikus imahét kezdete Az imahét teljes rendje a hirdetőtáblán olvasható 

Az imahét alapgondolata: „Isten tetteinek hirdetésére elhivatottan” (1Pét 2,9) 

17.30: az első istentisztelet: az Országúti Ferences templomban (Margit krt.)  

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 
 

Hétfő, január 18. Árpád-házi Szent Margit Szűz   2Kor 10,17-11,2  Mt 25,1-13 
17.30: gyóntatás: Mihály atya 

19.30: Krisztinavárosi este: Fenntarthatóság, klímaváltozás! Kuslits Béla, szociológus, 

fenntarthatóság szakértő „ANTROPOCÉN” c. előadása Földünk új korszakáról, 

amelyet az emberi tevékenység is alakít. 

18.00: Ökumenikus istentisztelet: a  Szent Anna templomban (Batthyány tér) 

2.nap: ELHIVATOTTAN AZ ÖRÖMHÍR HIRDETÉSÉRE 

Olvasmányok: Iz 61,1-4  - Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent 

                                engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. 

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

                                    egyetértésben  élnek! 

                Fil 2,1-5   -Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. 

                                    Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva 

                                    ugyanarra törekedjetek. 

                Jn 15,9-12 - Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen 

                                    bennetek, és örömötök teljes legyen. 
 

Kedd, január 19.                                                           1Sám 16,1-13  Mk 2,23-28 
12.00: Somhegyi Zsuzsanna temetése a Farkasrét alsó temetőben 

17.30: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya 

18.00: Ökumenikus istentisztelet: a Görögkatolikus templomban (Fő u. 88.) 

3. nap: TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRŐL 

Olvasmányok: Jer 31,10-13  - Megjönnek majd és ujjonganak Sion magaslatán. 

               Zsolt 122    - Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. legyenek boldogok, akik 

                                    téged szeretnek. 

                1Ján 4,16b-21 - Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, s a testvérét 

                                    viszont gyűlöli, az hazug. 

                Jn 17,20-23 - Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél el 

                                    engem. 

Szerda, január 20. Boldog Özséb áldozópap  1Sám 17,32-33.37.40-51  Mk 3,1-6 
16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

17.30: gyóntatás: Csaba atya 

Esti szentmise után új kezdő felnőttek hittanórája 

18.00: Ökumenikus istentisztelet: a Tabáni templomban (Attila út 11.) 

4. nap: A HÍVŐK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA EVANGÉLIUM HIRDETÉS. 

Olvasmányok: Ter 17,1-8    - Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek. 

                Zsolt 145,8-12 - Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete  

              Róm 10,14-15 - Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? 

                Mt 13,3-9   - A többi mag viszont jó földbe esett és termést hozott: az 

                                   egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 
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Csütörtök, január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú    
 1Sám 18,6-9;19,1-7  Mk 3,7-12  

17.30: Gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után katekumenek hittanórája 

18.00: Ökumenikus istentisztelet: a Budai Református templomban (Szilágyi D. tér) 

5. nap: AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE 

Olvasmányok: Iz 56,6-8  - Az én házamat az imádság házának fogják majd nevezni, 

                                    minden nép számára. 

              Zsolt 24    - Ki mehet föl az Úr hegyére? 

              ApCsel 2,37-42 - Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, 

                                a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 

                Jn 13,34-35 - Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan 

                                    én is szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 
 

Péntek, január 22. Boldog Batthyány-Strattmann László                          
17.30: gyóntatás: elmarad                                            1Sám 24,3-21  Mk 3,13-19 

Esti szentmise keretében vesperás 

17.30: Ökumenikus istentisztelet: a Budavári Nagyboldogasszony templomban  

6. nap: VAN EGY ÁLMOD? 

Olvasmányok: Ter 37,5-8  - Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam! 

                Zsolt 126 - Olyanok voltunk, mint az álmodók. 

                Róm 12,9-13 - A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, 

                                    a tiszteletadásban egymást megelőzők. 

               Jn 21,25  - Maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.  
 

Szombat, január 23.                              2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27  Mk 3,20-21 
18.00 litánia elmarad 

17.30: Ökumenikus istentisztelet: templomunkban  

7. nap: EGYÜTT IMÁDKOZVA 

Olvasmányok: Iz 62,6-7 - Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak,  

                                se nappal, se éjjel! 

        Zsolt 100 - Ujjongjatok az Úr előtt az egész Földön. Szolgáljatok az Úrnak nagy 

                            örömmel! 

       1Pét 4,7b-10 - Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. 

                Jn 4,4-14 - Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem 

                                    szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 

 

Évközi 3. vasárnap, január 24.                                            III. zsoltárhét 
Neh 8,2-4a.5b.8-10  1Kor 12,12-30 vagy 1Kor 12,12-14.27  Lk 1,1-4;4,14-21 

A mai napon a szentmisék végén országos gyűjtés a közel-keleti menekültek 

megsegítésére. 

18.00: vesperás 

17.30: Ökumenikus istentisztelet: a  Budavári  Evangélikus templomban  (Bécsi kapu tér) 

8. nap: EGYSÉGÉRT ÉLŐ SZÍVEK 

Olvasmányok: Iz 52,7-9  - Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken  

                                    át! Békességet hirdet, örömhírt hoz. 

              Zsolt 30    - Te gyászomat örömre fordítottad 

                Kol 1,27-29- Milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. 

                                    Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. 

                Lk 24,13-36 - Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta 

                                    nekik mindazt, ami az írásokban róla szó 
9.  

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 plébániai telefonvonalunk üzenet-

rögzítőjén vagy a fejlécben található elektronikus levélcímen. 
10.  

Országos gyűjtés meghirdetése 

Kedves Testvérek! 

Az elmúlt évben minden korábbinál nagyobb számban érkeztek migránsok 

Európába. Érkezésükkel a mi életünknek is részévé lettek azok a tragikus emberi 

sorsok és helyzetek, amelyek a világ számos pontján, különösen a Közel-Keleten 

kialakult konfliktusok és háborúk következtében jöttek létre.  

Püspöki Konferenciánk a hívek nagylelkű adományainak – az úgynevezett 

Szentföldi gyűjtésnek – köszönhetően már korábban is évente juttatott el 

segélyt a nehéz körülmények között élő szentföldi keresztényeknek, akik hálás 

szívvel fogadták a segítséget. Ezen túlmenően a Püspöki Konferencia 2015 

novemberében harmincmillió forint gyorssegélyt küldött a menekülttáborokban 

élő keresztényeknek téli szükségleteik támogatására. 

A szülőföldjükön maradt családoknak jelen körülmények között további hatékony 

segítségre van szüksége. Meg kell szervezni az otthonaikból elűzött, de a 

régióban menekültként élő keresztény családok gyermekeinek taníttatását, és 

előteremteni annak anyagi fedezetét. Egyetlen gyermek éves tanítási költségei 

körülbelül 300.000 forintot tesznek ki. E nemes, a jövőbe mutató célhoz kérjük a 

hívek nagylelkű támogatását, és ezért 2016. január 24-re minden templomban 

országos gyűjtést hirdetünk. Az anyagi támogatás nem csupán a költségek 

fedezését jelenti az elüldözött családok és gyermekeik számára, hanem a 

keresztény közösség testvéri szolidaritásának kifejeződése. Alapja annak a 

reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára is előkészíti a 

jövőt és a békét. A hívek pedig az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával 

mennyei Atyánk irgalmas szeretetéről tesznek tanúságot. 
 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Budapest, 2016. január  


