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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

10.11. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

Élő Katalin és Péter 
 
† szülők, nagyszülők, 

rokonok, barátok 
 

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

 Évközi 28. vasárnap  

10.12. 
Hétfő 

7  
Gal 4,22-24.26 
Lk 11,29-32 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.13. 
Kedd 

7 
élő Márta és Pál – 54. 
házassági évforduló 

Gal 5,1-6 
Lk 11,37-41 

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

10.14. 
Szerda 

7 élő és † családtagok 
Gal 5,18-25 
Lk 11,42-46 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.15. 
Csütörtök 

7 † Teréz, † Béla 
Ef 1,1-10 
Lk 11,47-54 

du. 5–7 
NAGY SZENT 
TERÉZ 

½ 7–7: rózsafüzér  

10.16. 
Péntek 

7 
A karmelita lelki család élő 
és † tagjai 

Ef 1,11-14 
Lk 12,1-7 

du. 5–7 
ALACOQUE SZENT 
MARGIT 

½ 7–7: rózsafüzér 

10.17. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Éva 

Ef 1,15-23 
Lk 12,8-12 

 
ANTIOCHIAI SZENT 
IGNÁC 

9–19: ruhavásár és 
gyűjtés a K41-ben 

10.18. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
Hálaadásul 
 

Iz 45,1.4-6 
1Tessz 1,1-5.b 
Mt 22,15-21 

 
Évközi 29. vasárnap 
MISSZIÓS VASÁRNAP 

9–19: ruhavásár és 
gyűjtés a K41-ben 

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. 13-án 
Gyuri atya tanítását hallgathatjuk 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. 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 
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. 

https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
https://forms.gle/Eythv1KkumDUuJt49
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(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 október 17-én a Fogarasi család, 
október 24-én pedig a Rozványi család vállalta. 
Köszönjük.                                                   Futakfalvi Bea 
 
 

Bosco Szent János: Az ifjúság legnagyobb nevelője a 
rózsafüzért tartotta pedagógiai módszere alapvető  
eszközének. Amikor Roberto d’Azeglio márki ellátogatott 
hozzá az oratóriumba – nagyon nagyra tartotta ugyanis  
Don Bosco munkásságát – kétségbe vonta a rózsafüzér 
értelmét, mivel haszontalannak és unalmasnak tartotta, és 
utalt rá, hogy nem kellene-e kiiktatni. Don Bosco azonban 
határozott szelídséggel válaszolt: „Én különösen 
ragaszkodom ehhez a gyakorlathoz, sőt, azt mondanám, 
ez az egész intézmény alapja; kész vagyok lemondani 
sok más fontos dologról, de erről az egyről nem!” 
 
Monforti Grignion Szent Lajostól két tanácsot kapunk a 
rózsafüzér helyes imádkozásához: az első, hogy legyen 
imaszándékunk: „ha rózsafüzért imádkozunk, mindig 
 

Olvasmány: Iz 25,6-10 
Téma: Isten bőséges lakomát készít népének, és letöröl 
szeméről minden könnyet. 
Izajás 24-27. fejezete (láthatóan különböző időkből 
származó) „apokaliptikus” szöveg. Isten a végső időkről 
és az örök országáról beszél. Ítélet lesz ég és föld erői 
fölött, utána Isten „kinyilvánítja dicsőségét” a 
választottaknak, és összehívja a népeket a „koronázó-
lakomára” (vö. evangélium). Lelki vakságuktól 
megszabadulnak, a halál vereséget szenved. De Isten 
végső szava nem ítélet lesz az emberi történelem fölött, 
hanem üdvösség és ujjongás (vö. Jel 21).   
 
Szentlecke: Fil 4,12-14.19-20 
Téma: Isten erejében mindent elviselhetünk és 
megtehetünk 
A szentlecke központja a Filippi levél 4,13 verse: „Mindent 
elviselek Abban, aki erőt ád.” A minden: bőség és ínség, 
szabadság és fogság, élet és halál. A fogoly Pál 
ajándékot kapott filippibeli híveitől, el is fogadta, noha 
igyekezett, hogy senkitől se függjön. Köszönete az 
ajándékozóhoz inkább hálája Istenhez, aki annak 
megengedte a kegyelmet, hogy adhat! A jövőben is Ő ad 
majd neki minden szükségest. „Az én Istenem” – mondja 
itt Pál, mert jobban, mint bármikor, a fogságban egy ő az 
Istenével, és szeretné, hogy a filippibeli testvérek tudják 
ezt a titkát. 
 
Evangélium: Mt 22,1-14 
Téma: Isten mindenkit hív az Egyházba és az örök 
üdvösségre  
Szt. Máté evangéliuma hangsúlyozza legerősebben az  
 

legyen előttünk valamilyen kért kegyelem, egy elérendő  
erény vagy eltörlendő bűn.” A másik tanács a rózsafüzér 
helyes imádkozásához: ne siessünk! „A második 
rendszeresen elkövetett hiba a rózsafüzér 
imádkozásakor, hogy amikor hozzákezdünk, semmi más 
szándék nincs előttünk, minthogy mielőbb a végére 
érjünk. Ez abból származik, hogy a rózsafüzérre valami 
terhes dologként tekintünk, ami igen nagy teherként 
nyomja a vállunkat, ha nem mondjuk el, pláne ha ezt 
lelkiismereti kérdéssé tettük, vagy ha penitencia gyanánt 
akaratlanul kaptuk.” „Nagyon sajnálatos látvány, ahogy 
döbbenetes gyorsasággal imádkoznak; a szavak egy 
részét el is harapják. Ilyen nevetséges stílusban még a 
legutolsó embert sem dicsérnék meg, hogy gondoljuk 
akkor, hogy Jézust és Máriát ezzel tiszteljük meg?!” 
 

ítéletre várást, az intéssel együtt, hogy tegyük Isten 
akaratát! Az Egyházhoz való gépies odatartozás nem ad  
biztonságot az ítéletkor! A királyi menyegző példázatának 
két fő pontja: az új vendégek meghívása, miután az elsők 
vonakodtak jönni, és a menyegzős ruha nélküliek  
kiutasítása. A Fiú, kinek a király – a mennyei Atya – 
menyegzőt rendez, ugyanaz, akit az előző példa 
vincellérei megölnek. A király tehát nemcsak gyümölcsöt 
követel szőlőjéből, hanem meghívót is küld 
vendégségére. Annál súlyosabban számít a meghívottak 
elmaradása! Az ítélet: Jeruzsálem lerombolása (l. 22,7 a 
példa közvetlen alkalmazásaként). Aztán sok mást 
meghívnak a föld minden népéből. Hogy e 
meghívottakból, „hivatalosakból” hány lesz választott, azt 
az ünneplő köntös (megszentelő kegyelem) dönti el; 
ahogy a szőlőművesek példájában a gyümölcs: 
megtették-e az Atya akaratát? 
 

„Ha valaki ima közben nem figyel arra, hogy 

kivel beszél, ha nem gondolja meg, hogy 

kicsoda az, akihez kérését intézi, és hogy 

kicsoda ő maga: az ilyesmit nem nevezem 

imádságnak, bármennyire is mozgassa száját 
az illető. (…) Nagyon fontos, hogy 

megértsétek: az Úr bennünk lakik, 

bensőnkben együtt vagyunk ővele.”                                     
Ávilai Szent Teréz 

 


