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Az évközi idő 
 
Az évközi időszak az Advent – 
Karácsony – Vízkereszt vala-
mint a Nagyböjt – Húsvéti idő 
ünnepi egységeit öleli körül, 
hol harminchárom, hol har-
mincnégy vasárnapon át.  
Az évközi idő első része, hoz-
závetőlegesen (I-VII. évközi va-
sárnap) a Vízkereszt – Hamva-
zószerda közötti időszak. A 
szentmiséket zöld miseruhá-
ban mutatjuk be. Az evangé-
liumi szakaszokat figyelve Jé-
zus Krisztus nyilvános műkö-

dését látjuk a három, szinoptikus evangélium un. fo-
lyamatos olvasásával. Jézus ördögűzései, gyógyításai, 
csodái, az Isten Országának meghirdetése, mint Is-
ten-emberségének bizonyítékai és küldetése állnak 
előttünk. A vasárnapi részek évente változnak a szerzők 
szerint: az un. A-évben Szent Máté, a B-évben Szent 
Márk, a C éves evangéliumokat Szent Lukács szerint 
olvassuk. János evangéliumából is merítünk a kafar-
naumi beszédből.  
Jézus nyilvános működése a keresztáldozat felé halad, 
így a liturgikus évben a nagyböjti időszakhoz érve az 
evangélium a szenvedés és a megváltás kapcsolatát 
tárják fel számunkra.  
A pünkösd utáni időszak az évközi idő második része 

hozzávetőlegesen a VIII. vasárnaptól egészen Krisztus 
Király előtti vasárnapig, azaz legtöbbször a XXXIV. 
évközi vasárnapig. Ebben a második szakaszban 
Krisztus üdvhozó tanításának a feltámadással meg-
világosított egészét tárja elénk az Egyház. Benne a 
végidőkről szóló témákig, a halál, az ítélet, az elszá-
moltatás, a büntetés és a jutalom kérdéskörén át Jé-
zusnak, a mindenség Királyának második, dicsőséges 
eljövetelig. Így áll össze az évközi 
idő tematikája az evangéliumok 
folyamatos olvasásával egy teljes 
fegészbe.  
Az évközi időben ünnepeljük 
még az Úr ünnepeit: Szenthá-
romság, Úrnapja, Jézus Szíve stb., 
és a Boldogságos Szűz Mária és 
a Szentek ünnep- és emléknap-
jait. 
Az igeliturgián túl a szentmise 
könyörgései, állandó részei egy-
mást erősítik, és a szent színek 
alatt jelen lévő Úr Jézus Krisztus 
misztériumát hordozzák. 
Ha az „Adoremus” segítségével készülünk a szentmisére, 
olvassuk össze az első könyörgést (collecta) az evan-
géliummal, és elmélkedjünk azon, hogy amit kértünk 
a könyörgésben, azt hogyan teljesíti az evangélium 
Jézusa a szentáldozásban! Mit ad és mit kér tőlünk az 
Úr? 

(P. Kercza Asztrik) 

II. ÉVFOLYAM • 3. SZÁM2021. JANUÁR 17. VASÁRNAP

 
A felebaráti szeretet ereje a karitatív tevékenysé-
günkben 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat minden kedves, 
jóakaratú, segítőkész testvér felé, aki az elmúlt idő-
szakban támogatta munkánkat. Ennek köszönhetően 
elmondhatjuk, hogy közös erővel sikerült megváltani 
Szent Márton köpenyét. Hiszen mind a számos és jó 
szívvel összeállított csomaggal, mind a lemondásról 
tanúságot tevő pénzadománnyal több tucat kisgyermek 
számára közvetíthettük a karácsonyi csoda átélésének 
lehetőségét.  Az idei évben is megújult erővel és kellő 
alázattal és elszántsággal nézünk életünk kihívásainak 
lelket formáló eseményei elé, állhatatosan követve 
elképzeléseinket, terveinket az Egyház szolgálatában.   
Továbbra is támogatjuk a rászoruló szegény családja-
inkat, s abban gondolkodunk, hogy a tartós élelmiszerre 
irányuló kéréseiket élelmiszerjegy formájában teljesítjük.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A püspök atya pasztorális tervében megfogalmazott 
karitatív elképzeléseket szívügyüknek tekintjük. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy év végével plé-
bániánkon is legyen legalább egy család, aki valóban 
megérzi, és átélheti a Gondviselésbe vetett hit erejét. 
Terveink között szerepel, hogy bővítsük 
szeretetszolgálatunk „célcsoportjainak” körét: pl. az 
egyedül élő, idős testvéreinket megszólítanánk fiatalok 
bevonásával; közös szabadidős tevékenységek, 
támogató programok szervezésével. 
Személyes kapcsolatot építenénk ki a közvetlen kör-

nyezetünkben élő rászorulókkal. Összehangolnánk a 
nagylelkű felajánlásokat a segítséget kérők szükség-
leteivel a faliújságra kihelyezett apróhirdetés vagy az 
irodába leadott kérdőívek ”szeretet-szelvények” for-
májában. Elképzelésünk még többek között a „Szent 
Erzsébet köténye” elnevezésű rendezvény, amely a 
plébánia búcsúünnepére egy nagyszabású főzőnap 
szervezését jelentené. Ennek keretében a rászoruló 
családok meleg ételhez való jutását támogatnánk.  
A fent leírt ötletek, elképzelések megvalósításához 
kérjük a Isten segítségét, és előre is megköszönjük a 
kedves Testvérek tettre kész együttműködését!  
 

(László Judit és a Karitász munkatársak) 
 
Ministráns foglalkozás indul a plébánián  

 
 Január végén elkezdő-
dik a ministráns foglal-
kozás a plébánián.  Két-
hetente a Kaszap Ist-
ván-teremben várják az 
oltárszolgálatban tevé-
kenykedő vagy az iránt 
kedvet érző fiatalokat 
játékos együttlétre és 
persze az ismeretek el-
mélyítésére. A cél, hogy 

olyan közösség alakuljon ki, amelynek tagjai segítik a 
szertartások méltó ünneplését, és szívesen vesznek 
részt a plébánia életében.   
Arra szeretnénk megtanítani a fiatalokat, hogy mit és 
mikor teszünk a liturgiában, és ezen felül, hogy mindezt 
miért végezzük.  
A foglalkozások időpontjai: január 23.; február 6.; 
február 20.; március 6.  
Kezdési időpont: 9.30.  
A foglalkozásokat Molnár Péter vezeti.  
Füzet és ceruza legyen a gyerekeknél! 

Infó: molnar.peter2011@gmail.com  

Várunk mindenkit szeretettel! 
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Hirdetések 

 
1. Február 2. kedd, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.  
A 9 órai szentmise elején lesz gyertyaszentelés.  
Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát! 
Ez a nap egyben a szerzetesi hivatások ünnepe.  
Este ½ 6-tól a Székesegyházban a papi zsolozsmát imádkozzuk, majd 6 órától ünnepi szentmise lesz. Ezért az 
esti 6 órás szentmise templomunkban elmarad. 
 
2. Február 11-én, csütörtökön lesz a Betegek világnapja. A 9.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a 
betegek szentségét. Felvehető idős korban, és súlyos betegség vagy műtét miatt. Előtte 9-én, 10-én, és 11-
én lelkigyakorlatban készülünk a szentség felvételére. 
 
3. Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van.  
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel 
szentmiseáldozatot. Szentmiséket az irodában lehet íratni. 
 
4. A mai szentmiséken – a megyéspüspök úr rendelkezése szerint – gyűjtünk a horvátországi földrengés áldo-
zatainak megsegítésére. 
 


