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N A P T Á R 

Évközi 2. vasárnap, január 19., az ökumenikus imahét kezdete 2. zsoltárhét 

Iz 49,3.5–6  1Kor 1,1–3  Mk 1,29–34 

 
Testvérem! Ezen a héten a keresztények egységéért imádkozunk. A 

szentmisében erre emlékeztet a kenyértörés, hiszen mi mindannyian egy kenyérben 
kellene, hogy részesedjünk (Vö.: 1Kor 10,16k)! Ezt minden időben és minden rítusban 
gyakorolták. Valószínűleg a szentmise első neve is ez volt (vö.: ApCsel 20,7). A 
kenyértörést elsősorban gyakorlati okból végezték, hogy Krisztus testét ki tudják 
osztani. A misztikus magyarázat szerint, a megtört kenyér Krisztus szenvedésére és 
erőszakos halálára emlékeztet. Régen a kenyértörés hosszú ideig tartott. Helytelen, 
ha a hívek nem cselekvő részesei a liturgiának (ez minden korban így igaz), ezért I. 
Sergius pápa (+701) elrendelte, hogy ekkor az «Isten Bárányát» énekeljék. De miért 
pont ezt az éneket? 

Keresztelő Szent János így mutatta be Jézust: „Íme az Isten Báránya…” (Jn 
1,29). A zsidó nép nagyon jól ismerte a húsvéti bárányt, mely számukra a szabadulás 
jelképe volt. Szent Pál szerint Krisztus a mi húsvéti Bárányunk (1Kor 5,7)! A 
Jelenések könyvének tanúsága szerint (5,6), a Bárány még a mennyben is hordozza 
szent sebeit. Az ének értelme tehát ez: az Isten Báránya a kereszten elvette 
bűneinket. Ő fekszik itt az oltáron mintegy megölve és megdicsőülve, készen 
arra, hogy magunkhoz vegyük. 

Testvérem! A mai szentmisében, a régihez hasonlóan, az Isten Báránya „addig 
ismételhető, ameddig a szentostya széttörése tart” (RMÁR 56/e). A végén énekelt 
«irgalmazz nekünk» kérésünket jelzi: Ne érdemeink szerint bánj velünk! III. Ince 
pápa (+1216) megjegyzése szerint, a végén mondott «adj nekünk békét» mondatot az 
Egyház nagy üldöztetés idején kezdte imádkozni. MAI BÉKÉTLEN VILÁGUNKBAN IS 

IMÁDKOZZUNK GYAKRAN KRISZTUSHOZ, AZ ISTEN BÁRÁNYÁHOZ AZ EGYSÉGÉRT IS!  M.a. 

Ma van a jövő évi bérmálkozásra jelentkezés határideje! 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat. 

18.00: vesperás 

 

18.00: az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete a Kálvin téri református 

templomban 

Az ökumenikus imahét bibliai kiindulópontja idén Szent Pál apostol hajótörése 

és megmenekülése útitársaival együtt, amikor rabként Rómába szállítják. 

(ApCsel 27,18-28,10) 

„…NEM MINDENNAPI EMBERSÉGET TANÚSÍTOTTAK IRÁNTUNK…” (ApCsel 

28,2) 

17.00: 1. istentiszteletünk: Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom 

          Amivel megbékélünk: Rakományunk  – „. … másnap a tengerbe szórták a 
rakományt, harmadnap pedig saját kezükkel kidobálták a hajó fölszerelését.” 

          Olvasmányok: ApCsel 27,18–19.21  Zsolt 85  Lk 18,9–14 

Hétfő, január 20., Boldog Özséb áldozópap  1Sám 15,16–23  Mk 2,18–22 

17.00-19.00 csendes szentségimádás 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

17.30: 2. istentiszteletünk: Tabáni Szent Katalin-templom (1013 Attila út 11.) 

          Amit nélkülözünk: Világosság, a Krisztusé „Több napon át sem a napot, sem a 
csillagokat nem lehetett látni. A vihar csak dühöngött, végül már minden 
reményünk odavolt, hogy megmenekülhetünk.” 

          Olvasmányok: ApCsel 27,20  Zsolt 119,105–110  Mk 4,35–41 

19.30: Krisztinavárosi este a cserkészotthonban. Hidvégi Violetta nyug.almazott 

főlevéltáros tart előadást Ybl Miklós művei a pest-budai Duna-parton 

címmel. 

Kedd, január 21., Szent Ágnes szűz és vértanú 1Sám 16,1–13  Mk 2,23–28 

17.30: 3. istentiszteletünk: Szent Anna-templom (1017 Batthyány tér 11.) 

          Amit kaphatunk, a remény: Pál üzenete ؎ „De most azt mondom, ne veszítsétek 
el a reményt. Csak a hajó vész oda, emberekben nem esik kár.” 

          Olvasmányok:   ApCsel 27,22.34  Zsolt 27  Mt 11,28–30 

Szerda, január 22., Boldog Batthyány Strattmann László 

1Sám 17,32–33.37.40–51  Mk 3,1–6 

15.00–17.00: karitász fogadóóra 

17.30: 4. istentiszteletünk: Budavári evangélikus templom (1014 Bécsi kapu tér) 

          Ahogyan fogadjuk, a bizalom: Ne félj, csak higgy! – „Az éjszaka megjelent 
előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Bízzatok 
hát, emberek! Én hiszek az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam.” 

          Olvasmányok: ApCsel 27,23–26  Zsolt 56  Lk 12,22–34 



 

Csütörtök, január 23. 1Sám 24,3–21  Mk 3,7–12 
17.00: Közös bibliaolvasás 

17.30: 5. istentiszteletünk: református gyülekezeti terem (1011 Szilágyi Dezső tér 

3.) 

          Ahogyan erőt merítünk: A kenyér megtörése az útra. – „…vette a kenyeret, 
hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. 
Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek.” 

          Olvasmányok: ApCsel 27,33–36  Zsolt 77  Mk 6,30–44 

Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája 

Péntek, január 24., Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító  

1Sám 24,3–21  Mk 3,13-19 

17.30: 6. istentiszteletünk: Krisztinavárosi templom (1016 Krisztina tér) 

          Amire rászorulunk: Az igaz, „nem mindennapi” emberség – „A bennszülöttek 
igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől 
mindnyájunkat odahívtak.” 

         Olvasmányok:  ApCsel 28,1–2.7  Zsolt 46  Lk 14,12–24 

18.30: az esti szentmise után vesperás 

Szombat, január 25., SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE, „PÁLFORDULÁS” 

ApCsel 22,3–16 v. ApCsel 9,1–22  Mk 16, 15–18 

10.00: Dr. Gémes Lajosné Szőnyi Erzsébet zeneszerző, a Zeneművészeti 

Egyetem nyugalmazott professzor asszonyának temetése a Farkasréti 

temetőben, utána: 

12.00: templomunkban engesztelő szentmise lelki üdvéért. A szentmisén az 

elhunyt kompozíciói: Szent Erzsébet-mise, valamint az elhunyt szerettei 

emlékére született Missa Misericordiae – Requiem változó részei 

hangoznak el. 

17.30: 7. istentiszteletünk: Szent Flórián görögkatolikus templom (1027 Fő u. 88.) 

          Amire meghív, a megtérés: Szívünk és elménk megváltozása – „.…így szóltak 
egymáshoz: „Ez az ember egész biztosan gyilkos! … de mert semmi baja sem 
esett, megváltoztatták nézetüket, és azt mondták, hogy isten.” 

          Olvasmányok: ApCsel 28,3–6  Zsolt 119,137–144  Mt 18,1–6 

18.00: Loretói litánia 

Évközi 3. vasárnap, január 26., Az ökumenikus imahét utolsó napja 

3. zsoltárhét Iz 8,23b–9,3  1Kor 1,10–13.17–18  Mk 4,12–23 

9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

17.30: 8. istentiszteletünk: Országúti ferences templom (1024 Margit körút 23.) 

          Amire növekszünk, a nagylelkűség: Elfogadni és adni – „A többi beteg is 
odasereglett a szigetről, és gyógyulást talált. Így nagy tiszteletben álltunk, és 
amikor hajóra szálltunk, elláttak minden szükségessel.” 

          Olvasmányok: ApCsel 28,8–10  Zsolt 103,1–5  Mt 10,7–8 

18.00: vesperás 

H Í R E K 

Regisztráció a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), amelyet 2020. szeptember 

13. és 20. között rendeznek meg Budapesten, a https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio 

honlapcímen lehet regisztrálni. Az internetes kitöltéshez videós segítség: 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/jelentkezz-megmutatjuk-hogyan 

Lehetőség van űrlapos jelentkezésre is, az ehhez szükséges űrlap az irodán vagy a 

sekrestyében megkapható. Ezt is fel kell azonban tölteni. 

Lesznek szabadon látogatható, illetve előzetes jelentkezéshez kötött 

rendezvények. A klasszikus kongresszusi programok többsége fizetős program. A 

fizetendő költség függ attól, hogy milyen programokon akar az ember részt venni, de 

attól is, hogy mikor fizet, mert a korai fizetést árengedménnyel ösztönzik, legtöbbe a 

helyszíni fizetés kerül majd. Azonban bizonyos programok és szolgáltatások csak 

előzetes jelentkezés és fizetés esetén hozzáférhetők, helyszíni jelentkezéssel nem. 

A kongresszus nagy nyilvános eseményein, a nyitó szentmisén (09. 13.), a 

Forráspont Ifjúsági Esten (09. 18.), a Kossuth téri szentmisén és eucharisztikus 

körmeneten (09 .19.) valamint a záró szentmisén (09. 20.) ingyenes a részvétel. A 

programról bővebben a https://www.iec2020.hu/hu/program menüpontnál lehet 

tájékozódni. Az egész héten át a kongresszustól független szervezésben, de ahhoz 

illeszkedően tartják meg a hagyományos Ars Sacra rendezvénysorozatot is. 
 

Emlékkönyv a 148. Nagyboldogasszony cserkészcsapat újjáalakulásának 30. 

évfordulójára 
 

Plébániánk cserkészcsapata 2019-ben ünnepelte újjáalakulásának harminc éves 

jubileumát. A csapat történetét színes emlékkönyv mutatja be, amelyben az egykori 

tábori és csapatfotók mellett rengeteg izgalmas és érdekes beszámolót, személyes 

történeteket gyűjtöttek össze. A könyv a tervek szerint tavasz végére készül el, de a 

rendeléséket már most le tudják adni az érdeklődők. 

További információkat Goda Márton Árontól 

(goda.marton.aron@cserkesz.hu, +36 30 829 0266) vagy a 

következő linken lehet szerezni: http://bit.ly/148-evkonyv 

Az alábbi QR kód szintén a fenti linkre vezet: 

https://www.iec2020.hu/hu/program

