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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

10.4. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† György 

 
 
† Sárvári Ferenc atya 

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

 Évközi 27. vasárnap  

10.5. 
Hétfő 

7 † Felicitász 
Gal 1,6-12 
Lk 10,25-37 
 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.6. 
Kedd 

7  
Gal 1,13-24 
Lk 10,38-42 

du. 5–7 SZENT BRÚNÓ 
½ 7–7: rózsafüzér 
7: Hittanóra 

10.7. 
Szerda 

7  

ApCsel 1,12-14 
Lk 1,26-28 
 

du. 5–7 
RÓZSAFŰZÉR 
KIRÁLYNŐJE 

½ 7–7: rózsafüzér 

10.8. 
Csütörtök 

7 † Zoltán 

Sir 24,23-31 7 † György 
Gal 4,4-7 este 6 Rózsafüzér, litánia 
Lk 1,26-28 

du. 5–7 
SZŰZ MÁRIA, 
MAGYAROK 
NAGYASSZONYA 

½ 7–7: rózsafüzér  

10.9. 
Péntek 

7 † István 
Gal 3,7-14 7  Igeliturgia 
Lk 11,15-26 

du. 5–7 
AREOPAGITA SZENT 
DÉNES 

½ 7–7: rózsafüzér 

10.10. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Péter és élő családja 

Gal 3,22-29 7 Igeliturgia   
Lk 11,27-28 

   

10.11. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† élő Katalin és Péter 

 
 
 

Iz 25, 6-10a 
Fil 4, 12-14.19-20 
Mt 22, 1-14 

   

A misék létszámának szabályozása miatt a fél 10-es 
misére mindig kérünk regisztrációt, melyet ezen a 
linken lehet megtenni:  
A fél 10-es szentmisét online is közvetítjük a kápolna 
YouTube csatornáján. 
 
Október 6-tól újra indulnak a keddi hittanórák Birher 
Nándor és Gyuri atya vezetésével, este 7 órai kezdettel, a 
kápolnában. Az alkalmakat online is követni lehet. 
 
A vírushelyzet miatt ismét jelezzük, hogy a perselypénzt 
virtuálisan is be lehet dobni a következő számlára való 
utalással: Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna  

11100104-18246197-36000001 
A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz". 
 
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) 
 
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!  
 
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. Segítők jelentkezését örömmel 
fogadjuk. Mindenkit, ez esztendőben is, szeretettel 
várunk!                                   Márialigetiné Makhult Katalin 
 
A kápolnatakarítást október 9-én, pénteken a 
cserkészek, október 17-én pedig a Fogarasi család 
vállalta. Köszönjük.                                       Futakfalvi Bea 
 
Miklós testvértől a Karolina Kápolna Karitásza kapott 
egy db. "S.O.S." telefonkészüléket. Ezt a készüléket 
térítés mentesen kölcsönözni tudjuk annak, aki a 
beüzemelés után használni tudja. Ez a készülék idős, 
vagy beteg ember felügyeletére alkalmas. Használata a 
következő: ha az őrzött személy megnyom egy speciális 

https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
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karórán levő gombot, vagy a nyakába akasztott medált, a 
készülék automatikusan felhívja a gondozót. A szerkezet 
üzembe helyezése eléggé bonyolult. Igény esetén 
segítséget ad: Makhult Mihály, akinél a készülék 
jelenleg is ott van. Telefon száma: 06-1-3852739.  

Amennyiben a további használat nem szükséges, kérjük 
azt tovább adni másik rászorulónak. A személyi változást 
a Kápolna Karitászával közölni szíveskedjenek. 

Szeretettel a Karitász nevében: Szabó Ferencné 
 

 

Szent Pio: „Imádkozzátok a rózsafüzért, imádkozzátok 
mindig, amennyit csak tudjátok.” „A rózsafüzér a kedvenc 
imádságom. Csodálatos ima! Csodálatosan egyszerű és 
mély.” Így nevezte Pio atya a rózsafüzért. Ez a szerzetes 
megismerte a rózsafüzér erejét, miután állandóan 
imádkozta. Egyébként, ha valaki megkérdezte tőle, miért 
imádkozik ennyit minden nap, azt felelte: „Ha a Szűzanya 
mindig erősen ajánlotta, akárhol jelent is meg, nem 
gondolod, hogy jó oka volt rá?” 
 
 

Olvasmány: Iz 5,1-7 
Téma: Választott népét jelképes menyasszonyának 
tekinti az Úr. 
A szőlőskertnek ez az éneke szerelmi dalként kezdődik: a 
próféta, mint később Keresztelő János, a vőlegény 
barátjaként lép föl (Jn 3,29). Barátja viszonzatlan 
szerelméről dalol, aki odaadóan gondozta szőlőjét, de 
csak hűtlenséget, hálátlanságot kapott érte. A fenyegetés 
és a megelőző feddés (Iz 5,5-6) még képben van 
leplezve, és csak a végén halljuk meghökkenve, miről, 
kiről van szó. A jó barát, kit megénekel a próféta, maga 
Isten; és az Ő kertje, hűtlen szerelmese: az Ő népe (Oz 
10,1; Jer 2,21; Ez 15,1-8). Izrael nem törődött Isten 
ajándékaival, gondoskodásával, nem tanult igaz voltot. 
Társadalmi visszásságok, jogok tiprása több a látnok 
szemében, mintsem emberi kapcsolatok feldúlása. Maga 
Isten érzi magát sebezve általuk.  
 
Szentlecke: Fil 4,6-9  
Téma: Mindig azt tegyük, ami kedves Isten előtt, és az Ő 
békéje mindenkor velünk lesz 
A keresztény napi gondjai hasonlóak a többi emberéhez, 
de ugyanakkor Isten meghívottjaként kell élnie a világban. 
„Ne aggódjatok” – szól Szent Pál. Ha aggodalmainkat és 
gondjainkat imában Isten elé terjesztjük, eláraszt Isten 
békéje és a Krisztussal való folytonos együttlét 
bizonyossága (Fil 4,5-7). „Közel az Úr!” – az egész 
vasárnapi olvasmány ennek fényében él; még a 8. vers 
intései is, melyeknek nincs különleges keresztény 
vonatkozásuk. A természetes értékek és erények a 
Krisztussal való együttlétben megőrződnek, 
megnemesülnek, mint Kánában a borrá változott víz.  
 
Evangélium: Mt 21,33-43 
Téma:  A választott nép hűtlenségével méltatlanná lett az 
Isten országára 
A két fiú példáját a gonosz vincelléreké követi. Izajásnál 
(ld. fentebb) a szőlőskert Isten népe, melyet Ő ültet, 
gondoz, és nem kap gyümölcsöt tőle. Máténál ez Isten 
országa, melyet elvesz a gonosz művesektől és oly 
népnek adja, amelyik jó termést érlel. Oly átlátszó a 
példa, hogy a főpapok és farizeusok is azonnal  

 

Fatimai Lúcia nővér: „A rózsafüzér a szegények és 
gazdagok, bölcsek és tudatlanok imája. Ha elvennék tőlük 
ezt az áhítatot, azzal mindennapi kenyerüktől fosztanánk 
meg őket. A rózsafüzér táplálja a hit apró lángját, amely 
sok lelkiismeretben korántsem aludt ki teljesen. Még 
azoknak a lelkeknek is, akik nem elmélkednek, ha 
egyszerűen a kezükbe veszik a rózsafüzért és 
imádkoznak, az azt jelenti, hogy emlékeznek Istenre, a 
természetfelettire. A rózsafüzér titkainak már az emléke is 
életben tartja a hit mécsesét a lélekben. Ezért üzen 
könyörtelen hadat neki az ördög!” 

 
fölfogják, kire vonatkozik. Isten elküldte szolgáit, a 
prófétákat, és egyre királyi jogait követelte, végül Fiát 
küldte. De a szőlő bérlői megölték Őt is. Most az Úr új 
népet alkot magának a bűnösökből, vámosokból, 
pogányokból (akik szintén „bűnösök”: Gal 2,15). Az új 
néptől is hasonló igaz lelket vár el, mint a régitől, de ez 
megtermi gyümölcsét: Isten törvényeit befogadják, és 
teljesítik akaratát.  
 
Érdemszerző tettek Jézusban: Jézus érdekeit 
keressük, a lelkek javát, Isten dicsőségét. Látjuk a 
munkák, teendők tömegét; és hogy mily kevés az 
időnk rá, mily kicsi az erőnk hozzá! Mohón kell vágyni 
kegyelemre, s amit benne végezhetünk. Édes Urunk, 
hiszen Érted kell, és akarunk dolgozni, ezért megállás 
nélkül keményen meg kell fognunk a munkát. 
Elkezdjük; aztán -- lelohad minden! Pedig ha 
összeszedettséggel tennénk, Jézussal együtt, Neki 
ajánlva (minden reggel legalább is!) akkor kedves, 
éltető lesz. Isten végtelen erejével Őbenne! Ki az a 
fösvény, aki nem jártatná egész nap 
aranypénzverdéjét, ha tudná? Pedig épp ez az, amit 
mi tehetünk a Megtestesülés elkábító titka által 
legreálisabban. Minden legkisebb jótettünk: Jézus 
tette (a Szőlőtő termése!), és végtelen értékű. A nagy 
Sz Tamás tanítja, hogy Krisztus a kettős áldozat 
oltára: a holokausztumé (egész-elégőé) és a 
tömjénáldozaté: maga által ajánlja föl a mi 
erényeinket, önmegtagadásainkat -- elégő áldozatul; 
és lelkünk sóvárgásait -- tömjénként. Sz Ignác kívánja, 
hogy Isten fiai egyre újítsák meg helyes szándékukat, 
egy-egy tevékenységen belül is. ,,A fölajánlás, 
megújulás lehet csak egy szó is: 'akarom; átadom; 
Teérted Atyám!', amit váltogathatunk'' -- tanítja 
Boldog Faber Péter, -- aszerint, hogyan lelkel és éltet 
jobban minket. Így dolgozva a jón, Jézussal együtt 
egy kicsiség is többet ér, mint a hosszú 
elmélkedések!  

(Frederick W. Faber: Mindent Jézusért, 192) 
 


