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20 – 27. 

991. szám 

 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

9.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Gizella 
 
 
 

Iz 55,6-9 
Fil 1-20a.24-27a 
Mt 20,1-16a 

 Évközi 25. vasárnap 
11: Elsőáldozás 
este 8: Gitáros dicsőítés 

9.21. 
Hétfő 

7 Szentlélek kiáradása 
Ef 4,1-7.11-13 7   
Mt 9,9-13 

du. 5–7 
SZENT MÁTÉ 
APOSTOL 

 

9.22. 
Kedd 

7  
Péld 21,1-6.10-13 
Lk 8,19-21 

du. 5–7   

9.23. 
Szerda 

7 † szülők 
Péld 30,5-9 
Lk 9,1-6 

du. 5–7 SZENT PIO ATYA  

9.24. 
Csütörtök 

7 † Attila 
Bölcs 3,1-9 
Mt 10,28-33 

du. 5–7 SZENT GELLÉRT  

9.25. 
Péntek 

7 
 

 
 

Préd 3,1-11 
Lk 9,18-22 

du. 5–7   

9.26. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Préd 11,9-12,8 
Lk 9,43b-45 

 
SZENT KOZMA ÉS 
DAMJÁN 

 

9.27. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† Mihály 
 
 
 

Ez 18,25-28 
Fil 2,1-11 
Mt 21,28-32 

 
Évközi 26. vasárnap, 
Szentírás vasárnapja 

 

Kápolnánkban így vigyázunk egymásra a járvány idején: 
- A kápolnában csak orrot és szájat is befedő maszkban 
vagy kendőben tartózkodunk. 
- Belépéskor fertőtlenítjük a kezünket. 
- Igyekszünk tartani a szociális távolságot (1,5–2m). 
- Csak tünetmentesen veszünk részt a liturgiákon. 
- Csak kézbe áldozunk. 
- A szentmisén nem fogunk kezet. 
- A perselyadományokat a szentmise végén gyűjtjük. 
- A szentmisék alatt is szellőztetünk. 
- A kápolnát minden szentmise előtt fertőtlenítjük. 

 

Szeptember 20-án, a 11-es szentmise keretében 11 
gyermek lesz elsőáldozó. Kérjük, hogy erre a 
szentmisére kivételesen csak az elsőáldozók családjai 
jöjjenek. A mise online is nézhető lesz a kápolna YouTube 
csatornáján. A fél 10-es misére regisztráció ezen a 
hétvégén nem szükséges. 
 
Szintén szeptember 20-án, az esti 7-es mise után 
gitáros dicsőítő ima lesz, Csernus Misi vezetésével.  
 
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 
 
A kápolnatakarítást szeptember 19-én a Vasbányai és 
Alpár család, szeptember 26-án pedig a Gaál család 
vállalta. Köszönjük.                                       Futakfalvi Bea

Kedves Testvérek! Többször is előfordult programütközés 
közösségi helyiségeink használatánál. Kérjük, hogy a 
kápolna és a K41 közösségi helyiség foglalási igényét 
időben jelezzétek Vukovich Évának a 
vukocini@gmail.com címen vagy telefonon, a 06 30 9925 
973 elérhetőségen. Köszönjük. 
 

Előre jelezzük, hogy karitatív ruhavásárunkat idén 
október 17. szombaton és 18. vasárnap szeretnénk 
megtartani a K41-ben. Bővebb tájékoztatással a jövő heti 
Híradóban fogunk jelentkezni.  

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
 
 

A zsúfoltság elkerülése érdekében szeptember 
13-tól kezdődően vasárnap délelőtt 11-kor is 
lesz szentmise, amelyre elsősorban a családokat, 
fiatalokat várjuk. Az idősebbeknek továbbra is a 
szombat esti 6 órás, vagy a vasárnap reggel 8 órás 
szentmisét javasoljuk. 

mailto:vukocini@gmail.com


A HÉT LITURGIÁJA 

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

Olvasmány: Iz 55,6-9 

Téma: A mi gondolataink nem az Úr gondolatai. 
„Keressétek az Urat”: ez örök érvényű felszólítás, bár egy 
történelmi helyzetben hangzik el. Végét járják a fogság 
évei, és a nép egész jövője attól függ, hogy fölfogja- e az 
óra nagyságát és sürgősségét. Nem külső fejlemények, 
nem Cirus perzsa király sikere vagy kegye menti meg a 
népet. A hazatérés föltétele: visszatérés Istenhez! Ő 
valósítja meg terveit a világ történéseiben, s nyilatkoztatja 
ki nagyságát (Sir 36,4). Csak az tapasztalja ezt, aki 
lerázza a maga szűkre mért ,,bölcsességét'', és így 
felismeri Isten nagyságát és végtelen hatalmát.  
 
Szentlecke: Fil 1,20-24.27 
Téma: Életünk és halálunk egyaránt Krisztusé legyen 
Pál fogságban sínylődik, számol a halállal. Kétféle vágy 
gyötri: „feloldódjék-e”, vagyis meghaljon, hogy Krisztussal 
legyen, vagy élve maradjon, hogy az Egyházzal legyen. 
Krisztusért dolgozni vagy Krisztussal lenni – hiszen ez 
nem ellentét. Ő az út, Ő a cél is. A vértanúság mintegy 
rövid, egyenes út Őhozzá, ezért Pálnak „nyereség” (Fil 
1,21). De Pál reméli, semmiképp sem éri szégyen (1,20), 
mert akár a továbbélésben és munkában, akár a halálban, 
Krisztus fénye ragyog. Egyetlen gondja ebben csendül ki: 
az Egyház életében is látható legyen az evangélium és 
Krisztus ereje, érezhető Krisztus békéje.   
 
Evangélium: Mt 20,1-16 
Téma:  Isten ingyen kínálja fel kegyelmét mindnyájunknak 
A szőlőművesek példája Isten országáról szól. Isten szíve 
tárul föl ebben, de az emberi szív is, mely jogok és 
számítások gondolataival van tele, mint az írástudók, 
farizeusok és némely tanítvány szíve is. Igazság-e 
egyenlően bánni utolsóval és elsővel? Igazság-e kaput 
tárni vámosoknak, utcai nőknek, pogányoknak? A 
példázat vége megismétli az elsőkről és utolsókról szóló 
kijelentést (Mt 19,30). Mint ahogy a tékozló fiú példájában, 
bátyja bezárkózik atyjuk öröme elől, úgy a koránjött 
munkások teljesítményük fitogtatásával és 
szűkkeblűségükkel elvesztik igazukat, és lesznek 
„utolsóvá”. Isten a maga isteni mércéje szerint igazságos. 
Az emberi irigység és önkeresés szembeszegül Isten 
határtalan jóságával.  
 
Munka Istenért. A szőlőmíveseket fogadó családos 
ember „Hasonló mennyeknek országa a családos 
emberhez, ki jókor reggel kiment míveseket fogadni 
szőlőjébe...” (Mt 20,1) Az Isten országa munkakedv és 
tevékenység, melyre Isten lelkesít s melyért ő fizet. 
Akarja, hogy dolgozzunk, hogy erőinket munkában 
kiváltsuk; ahhoz erő és lélek kell; egészség és jókedv. 
A lélek és jókedv visz, kitartást ad s jó fogást biztosít. 
Nélküle iga s nyögés az élet. A munkában fejlik ki 
erőnkkel egyéniségünk is; szóval munka által az élet 
kinccsé lesz, s a világ is körülöttünk jobb lesz. 
Fájdalmas és szomorú a dologtalanok sorsa: Mit 
álltok itt egész nap hivalkodva? Az erők s energiák 
Istene méltán veti a renyhék szemére a 
dologtalanságot; Isten ments, hogy ez nekem is 
szóljon. De soknak szól! Főleg a jobbmódú 
asszonyoknak és a magasabb társadalmi rétegekből 
való leányoknak, kik munkátlanul töltik vagy 
dilettantizmussal rontják életüket; unatkoznak,  

 
idegesek, keserűek lesznek. Álljunk ki érző szívvel a 
világ piacára; érezzük át felebarátaink sokféle baját, s 
megcsendül az Isten szava, mely munkát jelöl ki majd 
nekünk is.  „Menjetek ti is szőlőmbe.” Szőlőjébe küld. 
Az Isten szőlője az élet a maga sokféle hivatásaival s 
örök céljával. Itt dolgozik mindenki a maga helyén, a 
társadalom, hivatal, család, intézmények keretében. 
Dolgozunk Isten gondolatain, dolgozunk a jobb 
világon. Tegyük ezt öntudattal; bármit teszünk, tegyük 
a krisztusi egyéniségnek tisztult, nemes, emelkedett 
fölfogásával. – Van sok munkánk, sok dolgunk s 
vállalatunk, melyet az idő folyása talán üresnek s 
látszat szerint hiábavalónak tüntet föl; de csak 
iparkodjunk azon, hogy erőnket jól fölhasználjuk, s 
hogy ne inspiráljon minket soha önzés, makacsság, 
szűkkeblűség, elfogultság. Állítsuk bele a nemes 
egyéniséget mindenbe, hogy szórakozásunk is 
erkölcsi tett legyen. Tegyünk jót s tegyük a jót jól, s a 
jó alatt ne csak böjtöt, imát, alamizsnát értsünk, 
hanem mindent, amit öntudattal végzünk. Kérdezzük 
gyakran: mit tegyek most legjobb tudásom s 
legnemesebb indulatom szerint?!  

  (Prohászka: ÖM, 6:263; 334)  
  
Szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista 
Kafarnaumban született. A pénzváltóasztal mellől hívta 
meg őt az Úr. Az első evangélium szerzője. A hagyomány 
szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az 
evangéliumot. Etiópiában halt vértanúhalált. Ünnepét 
azon a napon tartja az Egyház, amikor testét Keletről a 
10. század közepén Salernoba vitték át, ahol jelenleg is 
őrzik. 
 
Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes atya, a 
nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és 
életáldoztával az embereket. Isten akaratát kereste és 
teljesítette élete minden napján. 1887-ben született. 
Kapucinus szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá. 
Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 
1968-ban halt meg S. Giovanni Rotondoban. II. János Pál 
pápa 2002-ben avatta szentté Rómában a világ minden 
tájáról összegyűlt hívek jelenlétében. 

 
 

Szeptember 26. Szent Kozma és Damján vértanúk 
Damján arab orvos volt a hagyomány szerint. 
Diokleciánusz alatt Kozma nevű társával, ikertestvérével 
együtt szenvedett vértanúságot. Liziás prefektus elsőnek 
az "apostol ingyen-orvosokat" vetette kínvallatásra, ám 
eredménytelenül. Állhatatosságuk miatt megkötözve a 
tengerbe vettette őket, azonban a köteleik kioldódtak, és 
sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután máglyára állíttatta 
őket, azonban a lángnyelvek kikerülték a két vértanút. 
Oszlophoz kötözték ezután a két embert, de a nyílzápor 
sem tett kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak a lefejezésük 
vetett véget 303-ban. A hagyomány szerint a szíriai 
Cirruszban volt a sírjuk, tiszteletükre itt bazilikát is 
emeltek. Az orvosok, patikusok és orvosegyetemek 
védőszentjei, mind a keleti, mind a nyugati egyházban 
nagy tiszteletben álltak. A magyar királyi Szent Korona 
alsó „görög részén” is ott látható ábrázolásuk. 
 

http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=148&szin=zold

