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N A P T Á R 
 

Évközi 6. vasárnap, február 16.  2. zsoltárhét 

Sir 15,15-20   1Kor 2,6-10   Mt 5,17-37 
Testvérem! Jézus a mai evangéliumban a helyes áldozatbemutatásról is 

szól. (Vö.: Mt 5,23k) Az áldozat bemutatásával együtt járt az áldozati lakoma is. 
A zsidók gondolatvilágában óriási jelentősége volt a lakomának, mert az áldozati 
lakomákon - felfogásuk szerint - maga Isten vendégelte meg őket (Vö.: Lev 
10,15; 1Sám 1,4). Jézus az első szentmisét az utolsó vacsora, egy húsvéti 
lakoma keretében mutatta be. Jézus máskor is szívesen vett részt lakomákon 
(Vö.: Mt 9,10; Lk 7,36kk; stb.). Ezért ma a szentmiséről, mint lakomáról 
elmélkedünk. 

Az étkezés a döntés szimbóluma is. IGENT mond, aki „habzsolja” a 
tudományokat, a gyönyöröket. De azt is szoktuk mondani szerelmesekről, hogy 
mit „esznek” egymáson? Ádám „eszik” a fáról és ezzel NEMET mond Isten 
akaratára. Lakoma rendezése, vagy az azon való részvétel ugyancsak IGENT 
mondást, elfogadást jelent (Vö.: lakodalom, születésnapi fogadás). A távol 
maradás viszont egyértelműen NEMET jelent. Jézus egész életében „az IGEN 
valósult meg” (2Kor 1,19). Azt szeretné, hogy a szentmisén való részvétellel 
mi egészen bekapcsolódjunk az Ő IGENjébe. AMIKOR TEHÁT RÉSZT VESZÜNK 

A SZENTMISE LAKOMÁJÁN, VAGYIS ÁLDOZUNK, MI IS IGENT MONDUNK AZ ATYA 

AKARATÁRA. 
Testvérem! Jézus nagyon szívesen hasonlította a mennyek országát egy 

menyegzőhöz (Mt 22,1kk). A jelenlegi liturgia a középre helyezett oltárral arra 
akar figyelmeztetni, hogy a szentmise lakoma és egyben a mennyei liturgia 
előíze. (Vö.: Sc. 8.) Adjunk hálát Urunknak, hogy már valóság az emberek 
mindenkori vágya: Isten maga vendégel meg minket! Valamint legyen 
természetes számunkra (kivétel csak nagyon súlyos ok lehet), hogy a 

szentmisén áldozunk, vagyis IGENT mondunk az Úrnak. M.a. 

 

9.00: gitáros szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Dr. Tomka Ferenc atya gyóntat 
18.00: vesperás 

Hétfő, február 17.  Jak 1,1-11  Mk 8,11-13 

17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

19.30: Krisztinavárosi este: vendégünk Dr. Falus András akadémikus, Széchenyi-

díjas professzor emeritus a bioetikáról tart előadást a Cserkészotthonban 
 

Kedd, február 18. Jak 1,12-18  Mk 8,14-21 

20.30 : Szent Mónika imaóra a plébánián 

 

Szerda, február 19.  Jak 1,19-27  Mk 8,22-26 

9.30: Séta a Vigadóba, a „Himnusz – A magyar nép imái” című kiállítás 

megtekintésére.  

15.00-17.00: karitász fogadóóra 
 

Csütörtök, február 20. Jak 2,1-9  Mk 8,27-33 

17.00: közös Biblia olvasás 
 

Péntek, február 21.  Jak 2,14-24.26  Mk 8,34-9.1 

Esti szentmise után vesperás. 
 

Szombat, február 22. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA 

18.00: Loretoi litánia  1 Pét 5,1-4  Mt 16,13-19 

Esti szentmise után gyűjtés a katolikus iskolák javára 
 

Évközi 7. vasárnap, február 23. Könyörgő nap a világ éhezőiért 3. zsoltárhét 

Lev 19,1-2.17-18  1Kor 3,16-23  Mt 5,38-48 

9.00: a szentmisén a gyermek  schola énekel 

18.00: vesperás 

Minden szentmise után gyűjtés  a katolikus iskolák javára 

H Í R E K 

A hétköznap reggeli szentmisék után Matolcsy Kálmán atya gyóntat,  

ha jelzik az igényt a sekrestyében. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága szálláslehetőségeket 

keres a 2020. szept. 13-20-ig tartó NEK idejére az ideérkező vidéki és határon 

túli, külföldi résztvevők számára. Kérjük mindazokat, akik erre az időszakra 

szívesen vendégül látnának zarándokokat, jelentkezzenek a 

www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok webcímen. 

Szállás felajánlásokat köszönettel fogadunk űrlapokon is, amelyeket e hírlevél 

mellett találhatnak, a sekrestyében és az irodán pedig tájékoztatóval együtt, 

félfogadási időben kérhetnek. Kitöltés után a sekrestyében vagy az irodán adják 

le, mert az adatokat plébániánk önkéntese fogja gépi úton továbbítani. 

http://www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok

