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N A P T Á R 

Évközi 4. vasárnap, február 3.                                                      4. zsoltárhét 

                                                        Jer 1,4-5.17-19  1Kor 12,31-13,13  Lk 4,21.30 

 
Testvérem! Mai áldozási énekünket a 30. zsoltárból idézzük. Ennek a 

zsoltárnak a felirata így hangzik: «Üldözött ember bizakodó imádsága». 
Ezért nem csodálkozhatunk azon, ha egy protestáns szerző zsoltár-
magyarázatában ezt olvastam: «Az ember gyenge önmagában, elveszne 
Isten segítsége nélkül. … A bajban lévő ember örök joga az, hogy 
jajonghat, nyöghet». Erre gondolva imádkozzuk mai részletünket: „Szolgád 
fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Uram, 
ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak!”  

Szent Ágoston a 30. zsoltárról hosszasan elmélkedik. Ma a gondolatokat 
tőle idézem. „Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat.” «Azt jelenti, hogy 
mutatkozzék meg, hogy hozzád tartozom.» Ezt az összetartozást fejezem 
ki azzal, ha áldozom. „Irgalmasságodban szabadíts meg engem.” «Nem 
azért (hallgass meg) mert én méltó vagyok rá, hanem azért, mert te irgalmas 
vagy.» Ez eszünkbe juttatja, hogy az Oltáriszentség a gyengék, a 
betegek orvossága. „Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged 
hívlak!” «Istent akkor hívod segítségül, amikor magadba hívod Istent. Ezt 
jelenti segítségül hívni Őt, magadba hívni Őt, valamiképpen a szíved házába 
invitálni Őt.» Hogy ez valóra válhasson, Jézus velünk maradt az 
Eukarisztiában. 

Testvérem! Nem mindegy, hogy miért akarok Istennel találkozni. Ha a 
nyereség a fő gondolatom, szégyent vallhatok. Ha áldozni megyünk, 
Jézust keressük, ne a saját előnyünket. URAM JÉZUS, TELJES BIZALOMMAL 

FORDULOK HOZZÁD. HISZEM, HA AZÉRT ÁLDOZOM, MERT TÉGED SZERETLEK, TE 

NEM HAGYOD, HOGY SZÉGYEN ÉRJEN.         [M.a.] 

 

  8.30: a szentmise után szentóra 

18.00: vesperás  

A szentmisék végén Balázs áldást osztunk 

 

 

Hétfő, február 4. (Szent Oszkár, február 3.)          Zsid 11,32-40  Mk 5,1-20 

19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián 
 

Kedd, február 5. Szent Ágota szűz és vértanú            Zsid 12,1-4  Mk 5,21-43  

A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 10 óráig 
 

Szerda, február 6. Miki Szent Pál és társai vértanúk 

                                                                                   Zsid 12,4-7.11-15  Mk 6,1-6 

16.00: karitász fogadóóra 

16.30: vetítés az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében: Most és halálunk 

óráján – dokumentumfilm a rózsafüzér erejéről. 

19.00: Ifi  hittanóra 
 

Csütörtök, február 7.                                         Zsid 12,18-19.21-24  Mk 6,7-13 
 

Péntek, február 8. Emiliáni Szent Jeromos                 Zsid 13,1-8  Mk 6,14-29 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Az esti szentmise  után vesperás 
 

Szombat, február 9.                                        Zsid 13,15-17.20-21..Mk 6,30-24 

15.30: Nyugdíjas farsang Cserkészotthonban 

18.00: Loretói litánia 
 

Évközi 5. vasárnap, február 10.                                                    1. zsoltárhét 

                                                        Iz 6,1-2a.3-8  1Kor 15,1-11  Lk 5,1-11 

11.30: Betegek  szentmiséje  ( a betegek február 11-i világnapja  alkalmából) 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 
18.00: vesperás  

 

Februári imaszándékok 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk a betegekért, hogy türelemmel 

viseljék betegségüket. Legyen erejük lehetőségük szerint saját maguk testi-

lelki javulását aktívan, reménységgel előmozdítani, Jézusnak ajánlani, vele 

együtt hordozni keresztjüket. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk a Szentségimádás Iskolája sorozaton 

résztvevőkért: a Szentlélek erejének segítségével tárják ki szívüket, hogy a 

legbensőségesebb kapcsolatban lehessenek Jézussal az Oltáriszentség által. 

Lisieux-i Szt. Teréz imacsoport: Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a 

kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és 

karoljuk fel társadalmunkban. 


