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N A P T Á R 

Karácsony utáni 2. vasárnap, január 5. saját zsolozsma 

Sir 24,1-4.12-16  Ef 1,3-6.15-18  Jn 1,1-18 
 

Testvérem! Szent II. János Pál pápa  enciklikája szerint “az Egyház az 

Eucharisztiából él.” Az Úr Jézus ugyanis ezt mondta: “Aki eszi az én testemet és issza 

az én véremet, az bennem marad és én őbenne” (Jn 6,56). Ő karácsonykor közénk 

jött és a szívünkbe szállt. A szentáldozásban magunkhoz vett kenyér és bor testünkké 

és vérünkké válik, de a  hatása nem szűnik meg. Jézus velünk “marad” 

mindörökre, hacsak halálos bűnnel el nem zavarjuk. Ma, a teljesség igénye nélkül, 

ezekről a maradandó gyümölcsökről elmélkedjünk! 

1/ A szentáldozásban Krisztus vérét vesszük magunkhoz, amely “mindenkiért 

kiontatik a bűnök bocsánatára.” Szent Ambrus ezt mondja: “Ha az Úr halálát hirdetjük, 

a bűnök bocsánatát hirdetjük.” Ezért az Eucharisztia úgy egyesít bennünket 

Krisztussal, hogy minket egyszerre megtisztít az elkövetett bocsánatos bűnöktől 

és megóv a jövendő halálos bűnöktől. 2/ Aranyszájú szent Jánosnál olvasom: 

“Mivé lesznek azok, akik magukhoz veszik (az Eucharisztiát)? Krisztus testévé; de 

nem sok test lesz, hanem csak egy.” Az áldozás megújítja, megerősíti és elmélyíti 

az Egyházba tagozódást. 3/ Újra A. szt. Jánost idézem: “Megízlelted az Úr vérét és 

nem ismersz rá Testvéredre?” Ha az Eucharisztiát igaz szívvel vesszük magunkhoz, 

fel kell ismernünk Krisztust a legszegényebbekben is. Az Oltáriszentség elkötelez 

bennünket a szegények szolgálatára. 

Testvérem! Mindezt szent Ágoston így foglalta össze: “Ó, irgalom szentsége! 

Ó, egység jele! Ó, szeretet köteléke!” Töltse el hála szívünket, hogy az Eucharisztia 

által mindezt az ajándékot megkapjuk és igyekezzünk mi is, hogy e gyümölcsök 

szerint alakítsuk továbbra életünket! M.a. 
 

 9.00: a szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

19.30: Vízkereszti virrasztás 
 

Felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy a vasárnap esti szentmise nem érvényes 
Vízkereszt ünnepére! 
 

URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT, hétfő, január 6. 

Iz 60,1-6  Ef 3,2-3a.5-6  Mt 2,1-12 
 

Testvérem! A mai ünnephez hozzátartoznak a napkeleti bölcsek, akik 

ajándékot visznek a gyermek Jézusnak: aranyat, tömjént és mirhát. Erről a 

szentmise felajánló körmenete jut eszembe. “Dicséretes, ha a kenyeret és a bort a 

hívek adják át.” (RMÁR 49.) 

A mai rövid szertartás eredete nagyon régi. Már szent Jusztinusz (II. sz.) 

megemlíti írásaiban, hogy adományokat visznek a misézőnek. A VII. században 

a pápa kíséretével lement a nép elé, hogy személyesen vegye át az ajándékokat. A 

felvitt adományok koronként változtak, de kenyeret és bort mindig adtak át. Az 

eredeti elképzelés szerint mindenki hozott adományt. A felajánlás eredményét 

négyfelé osztották. Első részbe az került, ami szükséges a szentmiséhez: kenyér, 

bor, gyertya, stb. A második rész a templom fenntartására szolgált. A harmadikból 

a szegényeket és rászorulókat támogatták. A negyedik a pap megélhetését 

biztosította. A XI. századtól egyre gyakoribbá válik a pénzadomány, ezért a 

körmenet lassan elhal. 

Testvérem! Az áldozatbemutatásba való bekapcsolódás felemelő volt, amikor 

a hívek maguk adták össze az áldozatbemutatáshoz szükséges dolgokat. „Jóllehet 

már nem a sajátjukból hozzák a hívek a kenyeret és a bort, mint az ősi időkben, 

mégis kegyelmi hatást és lelki jelentést hordoz az átadás szertartása.” (RMÁR 49.) 

Vállaljuk ezért szívesen az adományok felvitelét. Vegyük komolyan, hogy 

mindannyiunk nevében visszük a kenyeret és a bort az oltárhoz. A körmenet 

fejezze ki lelkületünket, hogy mi mindannyian szeretetből, hálából és örömmel 

adunk ajándékot Istennek. M.a. 

 

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend van, a szentmisén való részvétel kötelező 

Ezen a napon az irodai fogadóóra elmarad. 

 

9.00: a szentmisén a teljes Szent Gellért Iskola részt vesz. 

17.00-18.00 csendes szentségimádás, a munkanapra és ünnepi miserendre való 

tekintettel csak egy óra időtartamban. 

A gyóntatás elmarad 

 

Kedd, január 7. 1Jn 3,22-4.6  Mt 4,12-17.23-25 

A reggeli szentmise után a gyóntatás elmarad 

18.00: a bérmálkozók szüleinek értekezlete a plébánia Nagytermében 



Szerda, január 8.   1Jn 4,11-18  Mk 6,45-52 

15.00-17.00: karitász fogadóóra 

16.00: filmvetítés a MKDSZ Attila út 63. sz. helyiségében VI. Pál pápáról: 

Viharos idők pápája – II. rész 

Csütörtök, január 9.  1Jn 4,19-5,4  Lk 4,14-22a 

17.00: elsőáldozók szüleinek értekezlete a plébánia Nagytermében 

17.00: közös Biblia olvasás az oratóriumban 

Péntek, január 10.   1Jn 5,5-13  Lk5,12-16 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaiért 

Esti szentmise után vesperás 

Szombat, január 11.  1Jn 5,14-21  Jn 3,22-30 

18.00: litánia helyett vízszentelés 

Vasárnap, január 12. Urunk megkeresztelkedése  saját zsolozsma 

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

18.00: vesperás 

JANUÁRI IMASZÁNDÉKOK 

Tengernek Csillaga imacsoport: Szűz Mária, Isten Anyja és a papok anyja! Kérünk, 

járj közben Mihály atyánkért és minden betegséggel küzdő idősödő papért! Adj 

nekik erőt, türelmet, bátorságot, kitartást terheik viselésében. Állj mellettük az 

új évben is! 

Szent László imacsoport: Mennyei Atyánk! Segítsd az orvosokat hivatásuk 

hűséges és önzetlen gyakorlásában. Batthyány -Strattmann László példáját 

követve szeretettel, együttérzéssel forduljanak a szenvedők felé és Beléd vetett 

hittel végezzék munkájukat. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más 

vallások hirdetői, és minden jóakaratú ember a békét és az igazságosságot 

mozdítsa elő a világban. 

Hírek 

Templomunkat, munkatársainkat tervezhető éves költségvetésből kell 

fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget téve 

Püspökeink kérésének – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulás-

ként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 10700419-65647879-

51100005 számú folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, 

egyes vasárnapokon pedig sekrestyénkben is.

 

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 és 

így is álljunk az áldoztató elé!)  

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 mindkét kezünkből 

trónust! (Ne utolsó pillanatban emeljük fel a kezünket.)  

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha mindkét 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 és a 

tenyerünkből se áldozzunk!)  

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztatóhely 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 kapcsolódjunk be a közös énekbe is, 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 


