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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

9.27. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Mihály 

 
 
 

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

 
Évközi 26. vasárnap, 
Szentírás vasárnapja 

 

9.28. 
Hétfő 

7 
† Sándor édesapa 

 
Jób 1,6-22 7 hálaadásul 
Lk 9,46-50 

du. 5–7 SZENT VENCEL ½ 7–7: rózsafüzér 

9.29. 
Kedd 

7 † édesanya és fia 
Dán 7,9-10.13-14 7  
Jn 1,47-51  

du. 5–7 FőANGYALOK ½ 7–7: rózsafüzér 

9.30. 
Szerda 

7 † Gizella édesanya 
Jób 9,1-12.14-16 7  
Lk 9,57-62 

du. 5–7 SZENT JEROMOS ½ 7–7: rózsafüzér 

10.1. 
Csütörtök 

7 † édesanya 
Jób 19,21-27 7  
Lk 10,1-12 

du. 5–7 KIS SZENT TERÉZ 

½ 7–7: rózsafüzér 
7: szentségimádás 
papi hivatásokért 

10.2. 
Péntek 

7 
este 6 

 
 

Kiv 23,20-23a du. 5–6 Első péntek 
½ 7: a mise után 
rózsafüzér 

10.3. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Zoltán, Klára, Tamás, Szilvia 

Jób 42,1-3.5-
6.12-17 
Lk 10,17-24 

 Első szombat  

10.4. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
 

Iz 5, 1-7 
Fil 4, 6-9 
Mt 21,33-43 

 Évközi 27. vasárnap  

A misék létszámának szabályozása miatt a fél 10-es 
misére mostantól mindig kérünk regisztrációt, melyet 
az alábbi linken lehet megtenni: 
https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49 
 
Tervezzük ennek a szentmisének az online közvetítését 
is. A múlt heti miseközvetítés technikai problémáiért 
elnézést kérünk. 
 
A vírushelyzet miatt ismét jelezzük, hogy a perselypénzt 
virtuálisan is be lehet dobni a következő számlára való 
utalással: 
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna  
1100104-18246197-36000001 
A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz". 
 
Az október 4-én befolyó perselypénzt a Szentatya 
karitatív céljaira továbbítjuk.                                Gyuri atya 
 
Szeptember eleje óta délután 5-től 7-ig minden 
hétköznap csendes szentségimádás van a kápolnában. 
Új szentségőrök jelentkezését is várjuk!  

Szkladányi László és Nardai Kati (20/999-3851) 
 
Októbertől ismét folytatjuk a hivatásokért való 
szentségimádást. Október elsejétől kezdve minden 
első csütörtökön este 7–8 között, a csendes 

szentségimádás utáni órában a papi hivatásokért 
imádkozunk. Ezt az ájtatosságot már 15 éve 
folyamatosan végezzük. Szeretettel várunk mindenkit.  

Vancsura Zsolt és Angyalka 
 
Október a rózsafüzér hónapja, ezért minden hétköznap, 
a szentségimádás utolsó fél órájában a rózsafüzért 
imádkozzuk közösen.                                       Gyuri atya 
 
Még 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!  
 
Október 3-án lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, ez 
alkalommal online: nagymaros.katolikus.hu 
 
A 2020. évi őszi ruhavásárt október 17-18-án 
(szombaton és vasárnap), mindkét napon 9 és 19 óra 
között, idén is megtartjuk. Helyszíne: Karolina út 41. 
(ugyanott, ahol tavaly is). A Nyírségben most is várják 
adományainkat. A járvány miatt azonban a gyűjtést az 
alábbi változtatásokkal rendezzük meg: 
A ruhákat most nem fogjuk fajta szerint szétválogatni. 
Helyette arra kérjük az adományozókat, hogy a 

https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
http://nagymaros.katolikus.hu/


A HÉT LITURGIÁJA 

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

ruhaneműket szépen hajtogatva helyezzék el lehetőleg 
reklámmentes, tiszta szemetes/zöldséges/kenyeres nejlon 
zacskókba (a hasonló rendeltetésű holmikat egy 
zacskóba rendezve) és minden zacskóra írják rá, hogy az 
mit tartalmaz (a korábban szokásos kategóriák szerint, pl.: 
férfinadrágok, csecsemő ruhák, vegyes női holmi stb). 
Segítsük ezzel is a megajándékozott plébániát a 
ruhatömeg osztályozásában. Ezeket a kisebb egységeket 
azután bármilyen, – lehetőleg vissza nem várt –
szatyorba/táskába/stb belerakva várjuk a Karolina út 41. 
előtt.  A csomagokat kinn, a szabadban vesszük majd át 
és a magasföldszinti lakás balkonján keresztül juttatjuk be 
a szobákba, kímélve ezzel a sűrű jövés-menéstől a ház 
lakóit. Zacskóba nem illő holmikat - gyermekkönyv, játék, 
használati tárgy stb. – értelemszerűen csomagolva kérjük 
átadni. A megtisztított cipőket szintén kérjük feliratmentes 
zacskóba helyezni. 
(Mint minden évben, most is egységesen, nagy fekete 
zsákokba rendezve szeretnénk az adományokat 

továbbítani – csak most belül lesznek a feliratok –, így 
kerülve szándékosan a "lomhalmaz" jellegű megjelenést. 
Ezért, ha úgy adódik, hogy valakinek sikerül eleve fekete 
zsákba gyűjteni az ajándékba szánt, feliratozott 
"egységeket", az segítség számunkra, köszönettel 
fogadjuk.) 
Aki ruhát vinni szeretne, jöjjön be bátran, szívesen 
segítünk keresni. 
A pénzadományokat idén is a zsákok és a szállítás 
költségeire szeretnénk fordítani. 
Segítők jelentkezését örömmel fogadjuk. 
Mindenkit, ez esztendőben is, szeretettel várunk! 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
A kápolnatakarítást szeptember 26-án a Gaál család, 
október 3-án pedig a Csóka és Suszter család vállalta. 
Köszönjük.                                                   Futakfalvi Bea 
 
 

Olvasmány: Ez 18,25-28 
Téma: Az Úr ítéletei igazságosak: megbocsát a megtérő 
bűnösnek, de megbünteti a bűnbe eső igazat. 
„Az Úr eljárása nem helyes” – ily gonosz vélemény 
keringett Izraelben. – „Atyáink ették a zöld szőlőt s a 
fiaknak foga vásott meg belé.” (Ez 18,2) A próféta 
válasza: Isten igazságos. Nem a halált akarja, hanem az 
életet. Nem bünteti a fiakat atyáik bűnéért (18,1-20).   
Szentlecke: Fil 2,1-11  
Téma: Életünk és halálunk egyaránt Krisztusé legyen 
Az apostol intése a Krisztus-élményből kapja a súlyát: 
„Ahogy Krisztus evangéliumához illő” – int egységre (Fil 
1,27-30). Egyetértésre, megértő tiszteletre való felhívását 
ez okolja meg és összegezi: „Legyetek oly érzülettel, 
amilyent a Krisztus Jézusban való élet megkíván!” 
Értelmileg így is fordítható: „Ahogy azokhoz illik, akik 
Krisztus uralma alatt állnak.”  
Evangélium: Mt 21,28-32  
Téma:  Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az 
Istent 
A két különböző fiú példája a gonosz szőlőművesek és a 
királyi menyegző sorozatába tartozik (Mt 21,33-43; 22,1-
16). E három kiegészíti, és magyarázza egymást. A mai 
példa (az igen-t és a nem-et mondó fiakról) nincs teljesen 
befejezve, Jézus megszakítja azt ezzel a kérdéssel: 
Melyik tette az atyja akaratát? A válasz világos: nem az 
igent mondás, hanem az „igent cselekvés” a döntő! 
Vámosok és bűnösök végül megértik ezt, és az „igazság 
útjára” lépnek. A hit „hivatalosainak” akkor is, később is, 
nehezükre esett, hogy saját igaz voltukat kétségbe 
vonják! A „később” szóval az evangélista a korabeli 
zsidóságra utal, de a példa minden korra szól.  
Tenni és áldozatot hozni: „Igen” szavam a 
Szentséghez (egy csöpp víz). Gondoljuk el, mily édes, 
vigaszos műve és fogása és adása az irgalmas 
providenciának, mely közénk áll, köztünk él s szinte  
belénk sziporkázza, s lehetetlen, hogy elhagyjon 
minket. Egy nagy protestációja a Krisztus 
szeretetének a világ desperát hiedelme ellen, hogy ő  
elhagyott; az érzéstelenség s a szárazság sivatagja 
ellen, mikor annyi az oázis ahány szentségház; a 
gyöngeség, a tikkadás, az elhalás kútkiszáradása 
ellen, mikor élő vizek forrásai fakadnak nyomában.     

Gondoljunk hívásaira. Itt hív Isten! Nézz föl az oltárra: 
itt! Néhány lépésnyire tőled... itt! Nemde lángolt a mi 
szívünk, mikor az úton így együtt megyünk, saját kis 
énünk s torzonborz lelkivilágunk kietlenségében, s 
mikor ezek az igék öntudatunkban, jelentésben, 
súlyban testesülnek meg? Jelentenek, előbb nem 
jelentettek... Súlyuk van... ah, a hegyek súlya... a 
montes Dei, az Isten nagy műveinek súlya nehezedik 
ránk. De ettől a súlytól mi is s a lelkünk s az életünk 
tartalmasabb lesz, a semmitmondás, a fölületesség 
súlytalanságának rettenetes terhétől fölszabadulunk s 
emelkedünk. Évek előtt egy papot kísértem meredek 
úton egy magasan fekvő kápolnához, ott akart 
misézni. Az ostyát s a bort hátizsákba tettük, s 
mentünk hallgatagon, csak az erdő zúgott egy-egy 
szélrohamtól meghajtva. Most egy erdőtisztáson 
álltunk meg, melyre a kopasz szirttetők reggeli 
napsugarai jókedvükben néztek le. Akkor eszünkbe 
jutott, hogy vizet nem hoztunk, s le kellett mennem jó 
darabon, ahol az erdei forrásból merítettem egy kis 
vizet. Igazán kevés kellett, hiszen egy-két csepp elég.    
Egy-két csepp víz – s anélkül nincs szentmise!    De 
hát a mi szívünk odaadása is nem-e csak egy 
vízcsepp az Úristen vére kelyhében? Mi semmik sem 
vagyunk, csak vízcsepp, – ő minden. De ő akarja, 
hogy szeretetünk az ő nagy közbenjárásának 
művében részt vegyen, hogy az Atyához együtt 
menjünk, mi vele s ő velünk. Mikor az áldozár a csepp 
vizet a kehely borába önti, azt mondja: Ó, Isten, aki az 
emberi természet méltóságát csodálatosan 
megalkottad, s még csodálatosabban megújítottad, 
add meg nekünk e kenyér s bor titka által, hogy annak 
istenségében legyünk részesek, aki kegyes volt 
emberségünk részesévé lenni, Jézus Krisztus, a te 
Fiad, a mi Urunk... Ó, adjuk oda Jézusnak a mi gyarló 
emberi voltunkat, újítsuk meg naponkint a mi 
csendes, de hű felajánlásainkat, -- az odaadást szent 
akaratának. Naggyá lesz életünk, ha az örök főpap 
áldozatával egyesítjük! Néha panaszkodunk, s 
szárazságban tengődünk, hogy nem tudunk mit 
csinálni. Azt mondja erre: forgasd a meglátások e 
lapjait, a szeretet apokalipszisét... nézd a távlatokat, e 
nagyszerű kinyilatkoztatásokat...   (Prohászka: ÖM, 24; 383) 


