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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

8.30. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 

Jer 20, 7-9 
Róm 12,1-2 
Mt 16,21-27 

 
Évközi 22. 
vasárnap 

 

8.31. 
Hétfő 

7 élő és † jótevők 
1Kor 2,1-5 
Lk 4,16-30 

du. 5–7   

9.1. 
Kedd 

7 
 
 

1Kor 2,10b-16 
Lk 4,31-37 

du. 5–7   

9.2. 
Szerda 

7 
 
 

1Kor 3,1-9 
Lk 4,38-44 

du. 5–7  elsőáldozók hittanja 

9.3. 
Csütörtök 

7  
1Kor 3,18-23 
Lk 5,1-11 

du. 5–7 
Nagy Szent 
Gergely 

 

9.4. 
Péntek 

7 
este 6 

 
 

1Kor 4,1-5 
Lk 5,33-39 

du. 5–6 Első péntek du. 5-től gyóntatás 

9.5. 
Szombat 

7 
este 6 

 

 
† Mária, † János és  
† nagyszülők 

 
1Kor 4,9-15 
Lk 6,1-5 

 
Calcuttai 
Boldog Teréz 

Karolinás Piknik  

9.6. 
Vasárnap 

8 
½10 

este 7 
 

Ez 33,7-9 
Róm 13,8-10 
Mt 18,15-20 

 
Évközi 23. 
vasárnap 

 

Kedves Karolina család! 
Emberileg nagyon átláthatatlan, milyen hónapok előtt 
állunk. Ezért fogalmazták sokan így: „a régi biztonságból 
átmegyünk a bizonytalanságba.”  (Egy ifjúsági lelki vezető 
gondolatát követve) próbáljuk kijavítani ezt a 
mondatot! Helyesen így hangzik: „a régi biztonságból 
átmegyünk egy új biztonságba.” 
A RÉGI: saját magunkra épült. Átgondoltunk és 
megterveztünk mindent, amit csak akartunk. És nagyjából 
meg is valósítottuk. Saját terveinkre és erőnkre építettünk 
– persze elvileg tudtuk, hogy van gondviselés. 
AZ ÚJ: Teljesen a Gondviselőre és gondviselésére kell 
építenünk. Élő hitünkre. Bárhogy is alakulnak a következő 
hónapok, tudjuk, hogy teljes biztonságban vagyunk és 
nagyon jó kezekben van az életünk. Tanuljuk, hogyan 
építsünk élő hitre. 
Az új tanév kezdetén mindannyiunknak jó tanulást 
kívánok. Szeretettel: György atya 
 
Augusztus 31-től kezdve folytatjuk minden hétköznap 
délután 5-től 7-ig a csendes szentségimádást a 
kápolnában. Új szentségőrök jelentkezését is várjuk!  

Szkladányi László és Nardai Kati (20/999-3851)  
 

Szeptembertől minden misén kérjük a maszk 
viselését. Kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget 
biztosítunk, a kápolnát rendszeresen fertőtlenítjük. Csak 
egészségesen jöjjünk a szentmisére! 
 

Szeptembertől a vasárnap esti 7 órás szentmisét 
Györgydeák Márton atya tartja, szeretettel köszöntjük őt 
újra a kápolnában! 
 
Kápolnánkban szeptember 20-án a fél 10-es 
szentmisén elsőáldozás lesz. A felkészülés elkezdődött 
Csóka András vezetésével, szerdánként este 6 órakor. 
 
A Heti Híradó megújult formában jelenik meg. Ugyanakkor 
arra is szeretnénk törekedni, hogy minél kevesebb 
nyomtatott példányra legyen szükség, ezért kérjük, hogy 
aki még nem iratkozott fel a Karolina levelezőlistára, 
az küldjön egy e-mailt feliratkozási szándékával Mészáros 
Péternek (meszaros.peter.imre@gmail.com). A lista 
moderált és a közösség életében történő minden fontos 
hír megjelenik rajta.  Szerkesztőség  
 

A kápolnatakarítást augusztus 29-én a Bayer család és 
szeptember 5-én a Fiatal Házasok csoportja vállalták. 
Köszönjük.                                            Futakfalvi Bea 
 
A Karolina Egyesület hírei: 
 
A Karolina Egyesület szeptember 10-én, este 7-kor tartja 
a 2020. évi rendes közgyűlését a kápolnában, várjuk az 
egyesületi tagokat és minden érdeklődőt! Kérjük, hogy aki 
nem tud megjelenni, meghatalmazás útján képviseltesse 
magát.  
 



A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Vné Kollár Angyalka ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

Zajlik a SarokPont közösségi tér felújítása, melyhez 
továbbra is várjuk a hívek adományait a kápolnában 
kihelyezett perselybe, ill. a Karolina Egyesület OTP-ben 
vezetett 11711034-20811943 számú bankszámlájára. A 
közleménybe kérjük beírni: SarokPont adomány. A 
legkisebb adományt is hálásan köszönjük!  

 
Szeretettel hívunk minden karolinást, kicsit és nagyot 
egyaránt, a szeptember 5-i évnyitó Karolinás Piknikre! 
Nagyon jó lesz újra látni egymást! A 9-től este 7-ig tartó 
közösségi nap helyszíne Kaffka Mária néniék telke 
Budaörs határában (XI. ker. Vöcsök utca, buszmegálló: 
Rupphegyi út). Meleg ebédről gondoskodunk, innivalót, 
süteményt, gyümölcsöt szívesen elfogadunk. Készülünk 
programokkal is, de lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre 
is! Szabad téren, nagy területen leszünk, bátran be lehet 
csatlakozni később is. A létszám miatt előzetes 
jelentkezést kérünk ezen a Google-űrlapon vagy 
Mészáros Péternél (meszaros.peter.imre@gmail.com 
30/491-1010). Esőnap: szeptember 12.  

Szeptember 13-án vasárnap lesz a lomtalanítás a 
környéken. Szeretnénk kérni minél több segítő kezet a 
SarokPont pincéjének kipakolásához, fél 11-kor látunk 
hozzá.  Szabó Zsolt Szabsi (30/676-9452) 
 
A cserkészcsapat hírei: 
  

Szeptembertől új őrsök indulnak cserkész-
csapatunkban. Első és másodikos gyerekek 
jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségeken: 
Márki Léna kiscserkész rajparancsnok: 
markilena@gmail.com 
Somosi Hanga és László Karolina, induló lány őrs vezetői: 
karolina.hanga@gmail.com 
Orbán Gyula, induló fiú őrs vezetője: 
gyula.orban2005@gmail.com 
 
További információk szeptemberben érkeznek az 
őrsvezetőktől. 
 

Olvasmány  Jer 20,7-9 
Téma: A prófétai sors nem könnyű: Isten igéje emésztő 
tűzként égeti szívét. 
Jeremiás szabadkozik prófétai meghívása ellen (1,6), de 
aztán enged Isten világos parancsának. Természete 
mintha nem a hivatásra szánná: lágy kedélyű volt és 
majdnem összeroppant Isten terhe alatt. Tiltakoznia kellett 
kora vallási és szociális visszaélései ellen, hirdetnie a 
közelgő katasztrófát. Bár ez váratott magára, nem maradt 
el viszont a gúny és üldözés. Jeremiás keserű órákat élt 
át, mikor Istennek tett szemrehányást, és önmagát 
elátkozta (15,10-21). Másoknak is, kiket Isten a 
szolgálatára hív, vannak hasonló élményeik, ők is átélnek 
hasonló válságokat, és csak úgy győzik le azokat, ha nem 
futnak el Isten elől, hanem Jeremiásként Hozzá 
menekülnek. 
   
Szentlecke:   Róm 12,1-2 
Téma: Éljünk úgy, hogy életünk áldozata kedves legyen 
Isten előtt! 
Jézus jó hírében Isten végleg meghirdette üdvözítő 
akaratát és uralkodói jogát. Erről Pál oly részletesen szól 
(Róm 1-11), mint sehol máshol az Újszövetség. Záradékul 
Pál megfogalmazza az ember teendőit, melyek Isten 
irgalmából következnek. Az új követelmény röviden: 
„igazi, lelketekhez szabott istentisztelet”. Ez nem egy 
közönséges adomány: önmagunkat kell fölajánlanunk 
testestül-lelkestül! Ez az a dicsőítés, melyben az egész 
teremtés betölti értelmét és megleli üdvét. A második vers 
kifejti az elsőt: minden igaz áldozat az adomány 
átváltozásában áll; az ember legbelseje, gondolkozása és 
akarata megújul, Krisztuséhoz hasonul. Így lesz képes a 
keresztény ítélettel vizsgálni és dönteni, s nem hull vissza 
többé e világ hatalmi köreibe. E helyett inkább fölemeli 
azt, ami jó a világban, és bevonja a maga lelkiessé 
átalakult életszintjébe. Így folytatódik e világon Krisztus 
megváltói műve a keresztény életében.  
Evangélium:  Mt 16,21-27 
Téma:  Aki követni akarja Jézust, vegye fel keresztjét!  
Péter vallomásához (21. vasárnap) szorosan 
hozzátartozik mindhárom szentírónál (Mt, Mk, Lk) a 
kínszenvedés megjövendölése és a keresztkövetésére  

 
szóló felhívás. Jézus tudja, hogy mint Messiásra 
szenvedés vár, és ezt tanítványainak is tudniuk kell. Ismét 
Péter az, aki előlép, most azonban Jézus megbotránkozik 
szavain. Hogy Jézusnak – aki Krisztus, az Isten Fia, és 
Isten-szolgája is – szenvednie kelljen, nemcsak Péternek 
megfoghatatlan. De Jézus az Egyházát is nagy 
határozottsággal a szenvedés törvénye alá veti! Nem a 
földön diadalmaskodó Egyházat alapított.  
Sok ember előtt keménynek látszik ez a szó: „Tagadd 
meg magad, vedd föl keresztedet és kövesd Jézust!” 
(Mt 16,24) – De sokkal keményebb lesz amaz utolsó 
szót hallani: „Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök 
tűzre!'' (Mt 25,41) – Akik most örömest hallják és 
követik a kereszt szavát, akkor nem félnek az örök 
kárhozat hallásától. – Ez a keresztjel lesz az égen, 
mikor az Úr eljön az ítéletre. – Akkor majd a kereszt 
szolgái, kik a keresztre feszített Krisztushoz szabták 
életüket, nagy bizalommal járulnak az ítélő 
Krisztushoz. – Miért rettegsz hát a kereszt 
elvállalásától; hisz ezen az úton mégy a 
mennyországba? – A keresztben van az üdvösség, a 
keresztben az élet, a keresztben oltalom az 
ellenségtől; a keresztben a mennyei édességnek 
áradása, a keresztben lelkünk ereje, a keresztben 
szívünk öröme, a keresztben az erény színe-java; a 
keresztben a szentség tökéletessége. – Nincs lelki 
üdvösség, sem az örök élethez remény, csak a 
keresztben. – Vedd fel tehát a keresztedet, kövesd 
Jézust és bemégy az örök életre. – Ő elől ment, vállán 
hordozta keresztjét és meghalt éretted a keresztfán, 
hogy te is viseld a magad keresztjét és a keresztfán 
meghalni kívánj. – Mert ha vele meghalsz, vele együtt 
élsz is; és ha a kínszenvedésben társa vagy, a 
dicsőségben is az leszel. – Íme, a kereszten fordul 
meg minden, és az a lényeges, hogy magunknak 
meghaljunk. Nincs is más út az életre és az igazi 
belső békére, mint csak a szent kereszt és a 
mindennapi önmegtagadás útja. (Kempis: KK, 
2:12)   

https://forms.gle/y2Q2Bb5SBzFG1qeS9
mailto:meszaros.peter.imre@gmail.com

