
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. február 4-én, XIII. évfolyam, 5. szám (464) 

 Évközi 5. vasárnap, Veronika assz, Ráhel. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 4-én,   
Évközi 5. vasárnap, 

Veronika assz, Ráhel  

08:30 – a hívekért (elhunytak: Papp Mária és Sövényházi  

   Katica)                                                                  

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 – (titokváltás, februári imaszándék: az ifjúságért) 

II. 5-én, hétfőn,  
Ágota vt. sz., Etelka 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): A medjugorjei Szűzanya tiszt. énm. 
                                                                               mise után imaóra                  

II. 6-án, kedden,  
Miki Pál vt. és tsai, Dóra 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  

II. 7-én, szerdán,  
Richárd családapa, Tódor 

Mária Neve t.: (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
II. 8-án, csütörtökön,  

Emiliáni Jeromos szerz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Nagy Mátyásért, énm.         
                                                                 mise után szentségimádás 

II. 9-én, pénteken,  
Appolónia vt. sz., Erik 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):  
II. 10-én, szombaton,  

Skolasztika sz, Elvira 
Savio t. (16:00):  

Mária Neve t (16:00): Szalagavatói szentmise a kollégisták 

számára                                          
Mária Neve t.:(17:00):  

II. 11-én,   
Évközi 6. vasárnap, 

Szűzanya lourdes-i jelen.  

08:30 – a hívekért 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 – A lourdes-i Szűz Mária tiszt. csm. 
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A kiadásért felel: Kalapiš Stojan SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

Olv.: Jób 7,1-4.6-7. Zsolt 146,1-2.3-4.5-6. Szentl: 1Kor 9,16-19.22-23; Evang: Mk 1,29-39. 

                   Abban az időben Jézus 

kijött a zsinagógából, és elment 
Simon és András házába. Simon 
anyósa lázas betegen feküdt. 
Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus 
odament hozzá, megfogta a kezét, és 
fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és 
szolgált nekik. Amikor lement a nap 
és beesteledett, odavitték hozzá a 
betegeket és a gonosz lélektől 
megszállottakat. Az egész város ott 
szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig 
sokakat meggyógyított, akik 
különböző bajokban szenvedtek; és 
sok ördögöt kiűzött. De nem engedte 
megszólalni őket, mert tudták, hogy 
ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon 
korán kelt. Kiment (a házból), elment 
egy elhagyatott helyre, és ott 
imádkozott. Simon és a vele lévők 
utánamentek. Mikor megtalálták, azt 
mondták neki: „Téged keres 
mindenki!” De ő azt felelte: 
„Menjünk el máshová, a szomszédos 
helységekbe, hogy ott is hirdessem az 
evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” 
És ment, hirdette az evangéliumot a 
zsinagógákban Galilea egész 
területén, és kiűzte az ördögöket. 

Mk 1,29-39 
  

„Mindenhol lehet takarékoskodni, de a betegeknek 
nem hiányozhat semmi.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Ágota, 

Etelka, Pál, Dóra, Richárd, Tódor, Jeromos, Apollónia, Erik,  

Skolasztika, Elvira.                               Isten éltessen benneteket! 

A mai evangélium egyik 
legszembetűnőbb mozzanata, hogy 
Jézus csodákat tesz: meggyógyítja 
Simon Péter anyósát Kafarnaumban, 
majd beesteledvén minden beteget, akit 
odahoztak elé. Egyértelműen látszik, 
hogy Jézust a csodák működésének 
elején egy csapásra nagyon népszerűvé 
teszik. Úgy tűnik a sok-sok csodával 
megalapozná sikerét. De nem él Jézus 
ezzel a lehetőséggel. Mikor ördögöket 
űz ki nem engedi szóhoz jutni őket, 
hogy kikiabálják azt, hogy ő a Messiás. 
Nem akar élni a csodák adta nagyszerű 
lehetőséggel. Egyszerűen azért, mert a 
csoda Isten világában nem valami 
cirkuszi látványosságként szolgál, vagy 
pedig azért, hogy az emberek olcsón 
megszabaduljanak a különféle bajoktól 
problémáktól. Isten egyrészt azért tesz 
csodát - mert hiszen minden csodát 
Isten tesz - hogy segítsen az embereken, 
másrészt pedig azért, hogy erősítse az 
emberekben a hitet. Jézus esetében azt 
a hitet, hogy higgyenek benne, hogy ő az 

Isten Fia. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180204 

Veronika a kereszthordozó Krisztus arcát 
kendőjével megtörlő asszony. Ott volt az asszonyok 
között, akik Jézust követték a Golgotára. Amikor 
látta, hogy a Megváltó arcát teljesen elborítja a vér, 
amit a kereszt vízszintes szárához kötözött kezeivel 
nem képes letörölni, Veronika bátran odalépett 
hozzá és kendőjével megtörölte a Szent Arcot. Az 
Úr Veronika kendőjén rajta hagyta arcának igaz 
képét; innen a Veronika szó vera icon (lat.), ‘igaz 
képmás’ jelentése. 
http://lexikon.katolikus.hu/V/Veronika.html 

Az Egyháztanács 
gyűlése február 5-
én lesz az esti 
szentmise után! 
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