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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

9.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Erzsébet 

élő Domonkos és családja 
 

Ez 33,7-9 
Róm 13,8-10 
Mt 18,15-20 

 Évközi 23. vasárnap  

9.7. 
Hétfő 

7 élő és † jótevők 
Bölcs 3,1-9 
Mt 10,28-33 

du. 5–7 Kassai vértanúk  

9.8. 
Kedd 

7 élő Máriák és † Mária 
Mik 5,1-4a 
Róm 8,28-30 
Mt 1,1-16.18-23 

du. 5–7 Kisboldogasszony  

9.9. 
Szerda 

7 
 
 

1Kor 7,25-31 
Lk 6,20-26 

du. 5–7 Claver Szent Péter  

9.10. 
Csütörtök 

7  
1Kor 8,1b-7.11-13 
Lk 6, 27-39 

du. 5–7   

9.11. 
Péntek 

7 
 

 
 

1Kor 9,16-19.22b-27 
Lk 6,39-42 

du. 5–7   

9.12. 
Szombat 

7 
este 6 

igeliturgia 
† Mária 

1Kor 10,10-22 
Lk 6,43-49 

 Szűz Mária szent neve  

9.13. 
Vasárnap 

8 
½10 

este 7 
 

Sir 27,30-28 
Róm 14,7-9 
Mt 18,21-35 

 Évközi 24. vasárnap  

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! 
 
Most vasárnaptól a vasárnap esti 7 órás szentmisét 
Györgydeák Márton atya tartja. 
 
Szeptember 13-án a ½ 10-es szentmisét Kelemen Imre 
atya, kápolnánk új igazgatója celebrálja, aki eljön hozzánk 
bemutatkozni. 
 
A Karolina út 33/a sz. alatti Karolina Egyesületi helyiség 
(iroda) eladása után annak a kulcsai kidobhatóak, 
kivéve a társasház bejárati kulcsát. Kérem, hogy akinél 
van még ilyen kapukulcs (Egyesület, cserkészek, 
hitoktatók, Karitász stb.), haladéktalanul szolgáltassa 
vissza számomra.                      Végh Pál, közös képviselő 
 
Aki még nincs rajta a Karolina kápolna levelezőlistáján, 
az küldjön egy e-mailt feliratkozási szándékával Mészáros 
Péternek (meszaros.peter.imre@gmail.com). A listán több 
és részletesebb az információ, a nyomtatott Híradóban a 
terjedelem miatt csak a legfontosabb tud megjelenni. 
 Szerkesztőség  

A kápolnatakarítást szeptember 5-én a Fiatal Házasok 

csoportja, szeptember 11-én pedig a cserkészek 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.  
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!  
 
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. 
 



A HÉT LITURGIÁJA 

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

Olvasmány: Ez 33 7-9 
Téma: A próféta nem hallgatja el az Úr szavát, különben 
az elpusztultakért is ő felelős 
Ezekielnek intenie kellett Izrael házát, mint előbb 
Jeremiásnak is.  A nép nem hallgatott a prófétára és 
lehanyatlott. De maradékai még élnek, számkivetésben 
és otthon. Isten nem váltja be fenyegetéseit, viszont újra 
inti a népet, de a prófétát is: ha hallgat ez, mint a néma 
eb, maga is bűnös! Saját életét csak azzal menti meg, ha 
hű hivatásához és megbízatásához.  
  
Szentlecke: Róm 13,8-10 

Téma: A törvény tökéletes teljesítése: a szeretet 

Az igazságosság követelménye: kinek-kinek a magáét, 
senkinek ne maradj adósa! Ezzel az elvvel egyértelmű és 
világos rendet lehet teremteni, de Isten törvényét ez még 
nem tölti be. Hegyi beszédében Jézus a törvény „szívéül” 
a szeretetet hirdette meg. Ez csak akkor lett érthető, 
mikor látható lett Őbenne. Azért jött, hogy a törvényt 
beteljesítse és tökéletesítse. S mióta kiáradt szívünkre a 
Szentlélek által Isten szeretete (Róm 5,5), már nem 
számít, zsidó vagy pogány származású-e valaki, egyik 
vagy másik fajhoz, társadalmi csoporthoz tartozik-e, csak 
az számít, hogy hisz, hogy tevékeny a szeretetben. 
 
Evangélium: Mt 18,15-20 
Téma:  Testvéri szeretettel intsük azt, aki minket 
megbántott 
Az Egyház nem a tökéletes, szent emberek közössége: 
bűn is akad a kebelében. De a bűnöst testvérül kell 
kezelni; „a te testvéred” – ez szól mindenkihez az 
Egyházban. A bűnös testvér megtérítése mindnyájunk 
felelőssége és föladata. Előfordulhat, hogy sem az egyes 
hívőnek, sem az „egyháznak” (helyi közösségnek) nem 
sikerül őt visszahívnia. – Nemcsak Péter (Mt 16,19), de a 
hívők egyháza is a kötés és oldás hatalmával bír, s e 
kettős hatalmával élnie kell. Nincs itt szó arról, vajon a 
közösség döntése végleges-e, de e szakasz és az egész 
evangélium célzata világos: a büntetés az utolsó kísérlet a 
bűnös észre térítésére! Ugyanakkor kötelessége az 
egyházi közösségnek, hogy a megtévedt, kizárt testvérért 
imádkozzék, ha egyebet már nem is tehet érte! 
 
Nemcsak a hivatalban levők kötelessége, hogy mind 
szelíd feddéssel, mind kemény dorgálással eltiltsák a 
rájuk bízottakat a bűnöktől, hanem minden embereket 
kötelezett Isten, hogy mikor intéssel-feddéssel a  
bűnök távoztatására vagy bűnből felkelésre 
segíthetnek, – el ne mulasszák! Tanítja Krisztus: ha 
felebarátod vétkezik ellened, először  magát intsed. 
Ha megjavul, ördög torkából kinyerted atyádfiát és…  
Istennek áldása gerjed a dorgálóra is. De ha 
kétségünk támad, hogy  csak fát rakunk a tűzre, és 
nemcsak reánk dühödik, hanem inkább  elátalkodik, 
akit intünk, nem kell arra vesztegetnünk haszontalan  
szókat, békét hagyjunk az olyan dorgálásnak, mely 
csak idegenséget  szerez; mert az intésnek célja 
felebarátunk jobbulása! Vajha jól meggondolnók, mily 
drága az ember lelke, melyért Krisztus életét adta!  
Vajha szívünkben volna az isteni szeretetnek tüze! 
Nem elégednénk bezzeg azzal, hogy magunk 
szolgálnánk Istennek, hanem mindeneknek  

kiáltanánk: „Jertek ti is, szolgáljatok Istennek!” Mert 
miképpen a tűz mindent megéget és soha meg nem 
elégszik, miképpen a mágnes vonzza a vasat és soha 
el nem fárad: úgy az Isten szeretetének tüze, ahol  
vagyon, meg nem szűnik a lelkek segítésének 
kívánásától. Kérem az Úr Istent, gerjessze 
mindnyájunk szívében ezt a buzgó indulatot, hogy a 
lelkekért életünket is készséggel letégyük! 
(Pázmány: A lelki  irgalmasságrúl és lelkek nyerésének 
kívánásárúl) 
 
ÜNNEPEINK 
szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, 
kassai vértanúk Kőrösi Márk a nagyszombati papnevelde 
rektora, majd esztergomi kanonok volt. Azért ment Kassára, 
hogy a lelkipásztori életben segítségére legyen a két jezsuita 
szerzetesnek. Pongrácz István előkelő erdélyi család szülötte, 
jezsuita szerzetes. Először Ausztriában, majd Kassán végezte a 
lelkipásztori szolgálatát. Lengyel származású társával, Grodecz 
Menyhérttel. A katolikus hit védelméért 1619. szept. 5-én 
elfogták őket Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista 
hajdúi. Hitük elhagyására nem voltak hajlandók, ezért kegyetlen 
kínzások közepette szenvedtek vértanúhalált. II. János Pál pápa 
avatta őket szentté Kassán 1995. júl. 2-án. Az esztergomi 
bazilikában tiszteletükre külön oltár van, és ereklyéket is őriznek 
ott. 
szeptember 8. Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) Mária 
születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás 
művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, 
amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, 
ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. 
Valami szép, valami szent kezdődik. Számos keleti egyházban 
a liturgikus év kezdetét jelentette, így természetes, hogy a keleti 
egyházból ered. A nyugati egyházba valószínűleg I. Sergius 
pápa vezette be a 7. század végén. Eredetileg a jeruzsálemi 
Szent Anna bazilika szentelési évfordulója volt. A keresztény 
tisztelet mindig fontosnak tartotta megemlékezni arról, aki a 
Megváltó édesanyja lett. 
szeptember 9. Claver Szent Péter áldozópap 1580-ban született 
egyszerű, mélyen vallásos paraszti családból. A barcelonai 
egyetemen tanult, majd 1602. augusztus 7-én felvételét kérte a 
jezsuita rendbe. Két év múlva tette le fogadalmát, majd 
Mallorcába küldték. Az itteni kolostori évek alatt ismerkedett 
meg a kolostor kapusával, Rodriguez Szent Alfonzzal (1531-
1617). Egész életére kihatással volt ez a találkozás az 
áldozatvállalás e nagy egyéniségével. Tanulmányai befejeztével 
1610. április 15-én indult Amerikába. A misszionáriusi munkát a 
mexikói Cartagena hatalmas tengeri kikötővárosban végezte. 
Ide érkeztek a néger rabszolgákkal érkező hajók. A jezsuita 
kollégium bejárata mellett egy kis cellát alakított ki, ahol 
összegyűjtötte az érkezők számára fontos dolgokat. Amikor 
meghallotta a hajók érkezését, sietett a szerencsétlenek, 
betegek segítésére. Oly szeretettel volt a négerek iránt, hogy azt 
mondták róla: Claver atyának voltaképpen négernek kell lennie, 
mert egy fehér sohasem szeretett volna minket ennyire. 
Harmincnégy évet töltött ebben a misszós munkában. 1654. 
szeptember 8-án halt meg, halálos ágya körül hatalmas tömeg 
gyűlt össze. 1888-ban avatta szentté XIII. Leó pápa, majd 
néhány évvel később a néger missziók védőszentjévé tette.  
 

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem 
jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, 
hanem annak, akinek szüksége van rá. 

Böjte Csaba OFM 


