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N A P T Á R 

Vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony - URUNK BEMUTATÁSA, február 2. 

Könyörgő nap szerzetesi hivatásokért                                             4. zsoltárhét 

    Mal 3,1-4 v. Zsid 2,14-18   Lk 2,22-40 

 
Testvérem! Az emberek ősi meggyőződése, hogyha Isten létezik, akkor 

ajándékot „kell” adni neki. A mai ünnep - Gyertyaszentelő Boldogasszony -  lényeges 
gondolata, hogy Mária bemutatja, odaadja Fiát Istennek. Szentmisénkben is van egy 
alkalom, amikor az oltárhoz vitt adományokat a pap «odaadja» Istennek. Ezt 
nevezzük az adományok előkészítésének (régi neve felajánlás). Ma erről 
elmélkedünk. 

Teilhard de Charden írja: „Te adtad megváltó áldozatul magadat érettünk. 
Méltó, hogy Te határozzad meg hálaadásunk módját is.” („Mise a világ felett”) Az 
Istennek való ajándékozás legtökéletesebb formája is az, ha azt  adjuk Istennek, amit 
Ő kér, azaz, ha bekapcsolódunk Krisztus áldozatába. Ennek szimbólum rendszere 
igen gazdag. A kenyér és a bor földünk termékei, így a világot jelképezik. De 
életünkre is utalnak, hiszen a kenyér a mindennapi munkára, a bor pedig a 
szenvedésre (kipréselik) és az örömre is emlékeztet. Az előkészítés alatt mondott 
imádságok („Áldott vagy Urunk, mindenség Istene…”) a zsidó asztali áldás gondolatát 
tükrözi. Valószínűleg Jézus is hasonló imát használt étkezésekkor a kenyér és a 
bor megáldására. A bor és a víz vegyítése sok mindenre emlékeztet. Jézus így tett 
az utolsó vacsorán. A görög liturgia az Úr oldalából kifolyó vérre és vízre gondol. 
Más magyarázók szerint a bor Jézus isteni, a víz pedig emberi természetére utal. 
A közben mondott ima pedig arra figyelmeztet, hogy a Krisztust jelképező borban 
a minket jelképező víz elvész, átistenül. 

Testvérem! Az előkészítés végén a pap meghajolva így imádkozik: „Alázatos 
lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk, Istenünk, fogadj el minket, és legyen 
kedves színed előtt áldozatunk.” A három ifjú szavait idézi a liturgia (Dán 3,39k). A 
többes szám jelzi, hogy CSAK AKKOR LESZ ATYÁNK ELŐTT KEDVES ÁLDOZATUNK, HA MI IS 

EZZEL A LELKÜLETTEL VESZÜNK RÉSZT BENNE.            M.a. 

 

  9.00: ünnepi szentmise, körmenettel 

             a szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

 

Hétfő, február 3. Szent Balázs püspök és vértanú 

                                                                 2Sám 15,13-14.30-16,5-13    Mk 5,1-20 
  8.00: a szentmise után Balázs-áldás 
17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

19.30: a képviselő testület ülése a plébánián 

Kedd, február 4.                                                      2Sám 18,9-10.14.24.31-19,3 

Dr. Török József atya temetése Makón. Ravatalánál szentmise 11 órakor a 

Belvárosi Szent István Király templomban. Közös utazási lehetőséget 

külön számunkban, hétközben, valamint szóban hirdettünk. 

Szerda, február 5. Szent Ágota, szűz és vértanú   2Sám 24,2.9-17  Mk 6,1-6 

15.00-17.00: karitász fogadóóra 

16.00: A különös szent – filmvetítés Copertinói Szent József életéről az MKDSZ 

Attila út 63. alatti helyiségében 

18.30: engesztelő szentmise elhunyt Dr. Török József atya lelki üdvéért, aki 

több évtizedig szolgált templomunkban. 

Csütörtök, február 6. Miki Szent Pál és társai vértanúk 

1Kir 2,1-4.10-12   Mk 6,7-13  
17.30: a Rózsafüzér társulat találkozója és közös imaórája a templomban 

17.30: Gyóntatás: Dr. Gájer László atya 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Első péntek, február 7.                                                Sir 47,2-11   Mk 6,14-29 

Nagy kilenced a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából – 2. alkalom 

  7.15: szentmise a Szent Gellért Iskola Kosciuszko utcai épületében, az új  

Délelőtt betegeinket áldoztatjuk otthonukban                                 kápolnában. 

18.00: Jézus Szíve litánia 

18.30: esti szentmise, utána vesperás 

Szombat, február 8.                                                      1Kir 3,4-13  Mk 6,30-34   

18.00: Loretoi litánia                              

Este, a szentmise után Balázs-áldás 

Évközi 5. vasárnap, február 9.                                                       1. zsoltárhét 

        Iz 58,7-10   1Kor 2,1-5   Mt 5,13-16 
  9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

11.30: szentmise betegeinkért, közelgő Világnapjuk alkalmából 

18.00: vesperás 

A szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetnek mindazok, akiknek hétfőn 

erre nem volt lehetőségük. 

 



 

 

Februári imaszándékok 

Tengernek Csillaga imacsoport: Adjunk hálát elhunyt Török József 

atyáért, imádkozzunk, hogy hosszú és nehéz földi szenvedése után örök 

boldogságban Jézus, Mária és a szentek társaságában folytassa életét! 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk, plébánosunkért, Mihály 

atyáért, hogy nehéz betegségét Isten segítségével leküzdve mielőbb 

körünkben lehessen szeretetben, és azokért az atyákért, akik őt 

távollétében helyettesítik Plébániánkon!  Imádkozzunk környezetünk 

minden betegéért. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes könyörgés: A 

menekültek segélykérésének meghallásáért – Imádkozzunk, hogy 

meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozatává vált 

menekült testvéreink segélykiáltását! 

 

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 résztvevők számára. Kérjük azokat a 

családokat, akik erre az időszakra szívesen vendégül látnának 

zarándokokat, jelentkezzenek a 

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

Családi szállás felajánlásokat köszönettel fogadunk űrlapokon is, 

amelyeket a sekrestyében és az irodán tájékoztatóval együtt, 

félfogadási időben kérhetnek. 

Kongresszusi regisztrációs űrlap is elérhető ugyanott.  

A NEK Titkárság közvetlenül az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címen 

vagy a 20/262-6989-es mobilszámon ad tájékoztatást.  

 

 

 

 

 

 

Gyászolunk 

 

Dr. Török József professzor úr – József atya 

1982. – 2019. között 37 éven át szolgált 

templomunkban. Első kapcsolata a Krisztina-

várossal még korábbi: ötödéves kispap 

korában, 1974-75 fordulóján egy éven 

keresztül szombat esténként egy kispap 

társával rendszeresen eljöttek, hogy a 

népnyelvű vesperást bevezessék. 1982-ben 

József atya már örömmel fedezhette fel, 

hogy ez továbbra is működik – akkor már a 

vasárnapi napon.  

Ekkor kapta a felkérést, hogy a vesperást illetve a litániát vagy 

szentségimádást is végezze el a szentmise előtt. Várhegyi István 

kanonok-plébános úrral csak szóban egyeztek meg az itteni működésről, 

erről semmilyen írás nem készült, – mégis ez a megállapodás erősebbnek 

bizonyult minden papírnál. József atya maradt a Krisztinavárosban az 

egykori sűrű káplánváltások közepette, a rendszerváltáskor is, az 

ezredfordulón is, azután is: egészen mostanáig.  

Számára a krisztinavárosi vasárnap este egy olyan biztos és fontos 

pont volt, mely 37 éven keresztül foglalt el jelentős helyet az életében. 

A sok-sok együtt eltöltött vasárnap este legtöbbször nem ért véget a 

szentmisével, hanem – különösen az első évtizedekben- gyakran 

folytatódott a ministránsokkal és énekesekkel egész éjszakába nyúló 

baráti együttlét formájában.  

Büszkén emlegette, hogy a vasárnap esti ministránsok majdnem 

mindegyikét ő eskette és gyerekeik közül is sokakat keresztelt. A 

krisztinavárosi plébánia életének szerény, de stabil pontja volt. 

Szentbeszédeire a város távolabbi pontjáról is érkeztek hívek, akik a 

felkészült hitszónokot látták benne. Tudományos és professzori 

munkásságáról sokan nem is tudtak a szentmiséin résztvevők közül.  

A templomunk történetéről szóló kiállítást is még ő nyitotta meg 

2019. őszén (képünkön).      

 

Hiányozni fog – Emlékét megőrizzük!   . 
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