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Vasárnap, január 8.URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE  

                                                       Iz 42,1-4.6-7  ApCsel 10,34-38  Mt 3,13-17 

 
Testvérem! A III. század legelején már a gnosztikus tévedők 

megünnepelték Jézus keresztségét. (Ők úgy gondolták, hogy Jézus a 
Szentlélek által felkenve, ekkor lett a Messiás, az Isten Fia.) 
Anyaszentegyházunk ezt a szokást is ’megkeresztelte’, mint ahogy sok 
más ünnepet is kereszténnyé tett. Január 6-án, évszázadokon keresztül, 
együtt ünnepeltük Urunk négy megjelenését. (ld. múlt héten) A zsinati 
reform óta Vízkereszt utáni vasárnap üljük meg Urunk 
keresztelésének ünnepét, amikor a kezdő énekben ezt imádkozzuk: 
„Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb 
lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én 
szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3,16k) 

Ez az ünnep is megerősít minket hitünkben, hiszen beteljesedett, 
amit Izaiás jövendölt Isten szolgájáról. (Vö.: 42,1) Az Atya jelen időben 
(Vö.: Kiv 3,14) beszél Fiáról, vagyis ő mindig a Fia, nem most vált azzá. 
Az Egyház ősi felfogása szerint az Úr a Jordánba lépve megszentelte a 
vizet, a vizek árja szentté változott. Ezért ezen az ünnepen vizet szentel 
az Egyház, és a IV-V. században kereszteltek is ezen a napon. (Nem 
csak Húsvétkor.) És vegyük észre a Szentháromság megnyilatkozását 
is. 

Testvérem! Ezzel az ünneppel lezárul a karácsonyi ünnepkör. 
Jézus kilép a gyermekkor ismeretlenségéből és elkezdi nyilvános 
működését. A mennyei Atya ekkor így mutatta be Őt: «Ez az én 
szeretett Fiam, akiben kedvem telik». Legyünk követői 
Mesterünknek! CSAK AKKOR JÁRJUK HELYESEN ÉLETÜNK ÚTJÁT, VAGYIS 

VAGYUNK SZERETETT GYERMEKEK, HA MENNYEI ATYÁNKNAK BENNÜNK IS 

KEDVE TELIK.                         [M.a.] 

 

11.30: ünnepi szentmise 

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, 

kiváltképpen a vasárnapokon.  Ezt az időszakot nevezzük évközi időnek. Most az 

első hétbe lépünk. 
 

Zso. III. kötet, I. zsoltárhét 

Hétfő, január 9.                                                                              Zsid 1,1-6  Mk 1,14-20 

14.15: Hafiek Károlyné temetése Rákospalotán 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 
 

Kedd, január 10.                                                                 Zsid 2,5-12  Mk 1,21-28 

Gyóntatás gyóntatószékben: Bence  atya 

 

Szerda, január 11.                                                        Zsid 2,14-18  Mk 1,29-39  

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

17.30: gyóntat: Pályi László atya 

 

Csütörtök, január 12.                                                     Zsid 3,7-14  Mk 1,40-45 

 9.30: nyugdíjas séta a Magyar Nemzeti Múzeumba, az Utolsó felvonás – IV. 

Károly király koronázása c. időszakos, jubileumi kiállításra 

17.30: gyóntatás: Mihály atya    

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

 

Péntek, január 13.                                                           Zsid 4,1-5.11  Mk 2,1-12 

Délelőtt beteg Testvéreinket (első péntek helyett) megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

18.30: szentmise az „imaszándékokra”, melyeket Testvéreink kértek 

Esti szentmise után vesperás 

 

Szombat, január 14.                                                    Zsid 4,12-16  Mk 2,13-17 

18.00: Lorettói litánia 
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Évközi 2. vasárnap, január 15.                  Iz 49,3.5-6  1Kor 1,1-3  Jn 1,29-34 

Elvándorlók és menekültek világnapja. 
Bíboros Főpásztorunk ma délelőtt 11.00-kor Margitszigeti szabadtéri oltárnál 

szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Margit ünnepe kapcsán a magyar 

nemzetért 

 

Az ökumenikus imahét kezdete, az imahét teljes rendje a hirdetőtáblán 

olvasható 
18.00: az ökumenikus imahét országos megnyitója a Kálvin téri református 

templomban 

 

Az imahét alapgondolata: Megbékélés – „Krisztus szeretete szorongat minket” 

(2Kor 5,14-20) 

 

17.30: az első istentisztelet templomunkban 

   1.nap:  „…EGY MEGHALT MINDENKIÉRT…”  (2Kor 5,14) 

Olvasmányok: Iz 53,4-12:                          Jóvátételül áldozta fel magát. 

                      Zsolt  118,1.14-29:               Az Úr nem adott át a halálnak. 

                      1Jn 2,1-2                             Krisztus meghalt értünk. 

                      Jn 15,13-17                          Életét adja barátaiért. 

 

H í r e k 
 

Január 16-án hétfőn ½ 8-kor kezdődő Krisztinavárosi Esténk előadója Lakatos 

Mónika éghajlat szakértő, az Országos Meteorológiai Intézet munkatársa lesz. 

Előadásának címe: Éghajlatváltozás – amit már a bőrünkön is érzünk. 
 

Október 19-23-ra tervezett zarándoklatunkra a szállást lefoglaltuk. Szeretettel 

várunk további jelentkezőket. Az olasz Alpok között fekvő Re városába 

készülünk, ahonnan kegyképünk származik. További részletek a hirdetőtáblán 

olvashatók, szórólap a sekrestyéből és az irodából elvihető. 
 

2017. február 11-én, szombaton 19.00 – 02.00 óra között megrendezésre kerül a 

Budai Egyházközségek XVII. Farsangi Bálja a MOM Kulturális Központban.  

Jegyek kaphatók: Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Bp. Csaba u. 5. 

Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1114 Bp. Himfy u. 9. 

Szent Anna Plébániatemplom, 1011 Bp. Batthyány tér 7. 

Belépőjegy büfével 4.000 Ft és egy tálca sütemény. 

 

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 


