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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

10.25. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† István, † Johanna 

 
Új családos közösség 
 

Kiv 22,20-26 
1Tessz 1,5c-10 
Mt 22,34-40 

 
Évközi 30. vasárnap 
 

 

10.26. 
Hétfő 

7 élő Katalin, † Jenő 
Ef 4,32-5,8 
Lk 13,10-17 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.27. 
Kedd 

7 Hálaadás 
Ef 5,21-33 
Lk 13,18-21 

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

10.28. 
Szerda 

7  
Ef 2,19-22 
Lk 6,12-19 

du. 5–7 
SZENT SIMON ÉS SZENT 
JÚDÁS APOSTOLOK 

½ 7–7: rózsafüzér 

10.29. 
Csütörtök 

7  
Ef 6,10-20 
Lk 13,31-35 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér  

10.30. 
Péntek 

7  
Fil 1,1-11 
Lk 14,1-6 

du. 5–7  ½ 7–7: rózsafüzér 

10.31. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Fil 1,18b-26 
Lk 14,1.7-11 

   

11.1. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
Közösségünk halottaiért 
 
 † Csaba, † Mihály, † Virág                                                

Jel 7,2-4.9-14 
1Jn 3,1-3 
Mt 5,1-12a 

 MINDENSZENTEK  

A fél 10-es szentmisékre előzetes regisztrációt kérünk 
ezen a linken:  https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8.  
Ezt a szentmisét online is közvetítjük a kápolna YouTube 
csatornáján. 
 
Ezen a héten kedden Gyuri atya tart bibliaórát este 7 órai 
kezdettel a kápolnában. Az alkalmakat online is követni 
lehet. Megtekinthető élőben vagy az elhangzás után a 
következő keddi alkalomig. 
 
A vírushelyzet alatt folyamatosan van lehetőség a 
perselypénz virtuális bedobására 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!  
 
November 2-a halottak napja. Teljes búcsú a 
megholtakért: 
Aki temetőt ájtatos lélekkel látogat és legalább lélekben 
imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, minden nap, 
teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság 
a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút 
lehet nyerni a temető meglátogatásakor. 
 
Aki halottak napján (vagyis az azt megelőző déltől - a 
halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát (nem kolostorban), teljes búcsút 
nyerhet a szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot, egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú 
elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon, és 
Mindenszentek ünnepén is.      

 
 
A kápolnatakarítást október 31-én a Martini család, 
november 7-én pedig az Ifjú házasok vállalták. Köszönjük.                                                    
Futakfalvi Bea 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
október 25– 
november 1. 

996. szám 

https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8


Olvasmány: Kiv 22,20-26    
Téma: Ne légy irgalmatlan embertársaddal szemben, 
mert te is rászorulsz Isten irgalmára! 
Mózes második könyve (Kiv 20,22-23,33) különféle jogi 
döntések gyűjteménye. Mégsem „polgári törvénykönyv” ez, 
e szabályok mind isteni követelmények a néphez, és Isten 
meg a nép közti szövetségben gyökereznek. Ezért iktatták 
őket ide, a Sínai események közé. Szólnak a szegények 
oltalmáról (22,20-23,9). A mai szakasz egyszerű, inkább 
földműves, mintsem városi helyzetre utal, de 
időszerűségük máig fennáll. Az idegent (ma talán 
„vendégmunkást”) kihasználják, megcsalják, ami szomorú 
valóság. Özvegyek, árvák az Ószövetség szegényei és 
hátralököttjei, s ezek Isten különös oltalma alatt vannak 
(akkor is, most is!). Aki a szegény jogait megveti, annak 
Istennel lesz számadása. 
 
Szentlecke: 1Tesz 1,1-5 
Téma: A keresztény nem a bálványoknak, hanem az élő 
Istennek szolgál, mert várja Urunk Jézus Krisztus 
dicsőséges eljöttét. 
Aki megnyílik az evangéliumra, az Isten örömét élvezi. Oly 
szabadságot nyer, melyet előbb nem is sejtett. Az eddig 
szolgált bálványok elhalványulnak, és ha az ember az „igaz 
és élő Istent” imádja, maga is igaz, élő lesz. Csak az élő 
Isten üdvözíti, juttatja előre az embert. Ott fecsegnek csak 
„halott Istenről, Isten haláláról”, ahol az ember 
visszautasítja, hogy üdvözítse, előre vigye őt Isten. Így az 
Isten-ellenes világban a keresztények az ínség és 
szorongatás napjait élik, de a hitét is, reményét is, az új 
híveket vonzó örömét is... 
 
Evangélium: Mt 22,15-21 
Téma:  Legfontosabb dolgunk a földön: szeretni Istent és 
embertársainkat. 
Hogy „próbára tegye”, vagyis hogy tőrbe csalja, a 
törvénytudós megkérdi Jézust a legfőbb parancs felől. A 
rabbik 248 parancsot és 365 tilalmat tartottak számon. 
Egyforma-e mind, van-e köztük első helyre való? Jézus 
válasza vitathatatlanul helyes. Előbb is az volt, de most 
mindörökre a tudatunkba vésődik. Nemcsak, hogy ez a 
legfőbb parancs, de mind a többit is magában hordja. 
Istenszeretet nélkül semmi más parancsot igazában nem 
teljesítünk, azok ,,üresen'' maradnak. Csak a szeretet tölti 
be őket. A szeretet parancsa egybeöleli Isten- és a 
felebarát-szeretetet. Megvolt mindkettő az Ótörvényben, 
de egymástól távol. Jézus összekapcsolja őket – szavaival 
is, tetteivel is. 
 

ÚTRAVALÓ 
„Az ember minden szabadsága és önrendelkezése ellenére 
újra meg újra szembesül azzal, hogy fensőbb erőknek van 
kiszolgáltatva. Sorsa nincs a kezében. Akarata kevés ahhoz, 
hogy élete alakulását maga határozza meg, s a lét rendjét 
irányítsa. E fensőbb erőt vaksorsnak, kiszámíthatatlan 
véletlennek vagy Isten akaratának tekinti. 
 
Keresztényként gyermekkorunktól egészen halálunkig 
ismételgetjük a Miatyánk zsigereinkbe ivódó szavait: 
„Legyen meg a te akaratod.” És azzal, hogy Isten akarataként 
tekintünk életünk eseményeire, értelmezzük a valóságot. 
Nem a vaksorsnak, nem kiszámíthatatlan véletleneknek 

tulajdonítjuk a születést, halált, betegséget, szerelmet, 
hanem egy gondoskodó Istennek. 
Általában ez nem tudatosan történik, illetve ha tudatosan is, 
sokféle tudatossági szinten. 
 
Gyerekként, felnőttként, idős emberként más-más súlyt kap, 
hogy mit jelent számunkra Isten akarata. Újraértelmezzük 
életünket tapasztalataink hatására. És bár hívőként ugyanazt 
az egyházi nyelvet használjuk, mégsem magától értetődő, 
hogy ugyanazt értjük „Isten akaratán”. 
 
Érdemes figyelnünk arra, hogy milyen remény, félelem, vágy, 
kétségbeesés ébreszti fel bennünk azt, hogy ami történik, 
Isten akarataként fogadjuk. Jó észrevennünk, hogyan hat 
ránk, ha valamire Isten akarataként tekintünk. 
Ha egy kritikus helyzetben túl gyorsan hivatkozunk Isten 
akaratára, automatikusan, megszokásból mondjuk ki 
valamire, hogy ez Isten akarata, akkor nem látjuk meg, hol, 
miként vagyunk mi magunk érintettek. Ha időt adunk annak, 
hogy megértsük, jobban felismerjük, mi történik ilyenkor 
bennünk, akkor tisztábban látjuk, hogy mit kér tőlünk az élet. 
Akkor reálisabb ismeretet szerzünk magunkról, Istenhez való 
viszonyunkról.” 

 

Részlet Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd c. könyvének 
az Isten akaratáról szóló fejezetéből. A könyv megtalálható 
a kápolna könyvtárszekrényében és kölcsönvehető 
elolvasásra. Az elkövetkező hetekben ebből a könyvből 
jelennek majd meg itt a lelki útravalónak szánt gondolatok 
a hétre. Szándékunk kettős: hogy adjunk egy kis 
elmélkedni-, átgondolnivalót a hétre, a másik, hogy 
felkeltsük a kedves olvasó figyelmét az adott szerző 
gondolatai iránt: ha valami megérint, kíváncsiságot 
ébreszt, folytatást követel, az idézett művek megtalálhatók 
a kápolnai könyvtárszekrényben, az árulásra kiállított 
könyvek között vagy a katolikus kiadók kínálatában.  

 

ÜNNEPEINK 
október 28. SZENT SIMON kutatói közül sokan úgy tartják, 

hogy Kánában született, vannak, akik azonosítják a kánai 

mennyegző vőlegényével is. Ez azonban tévedés, mert a kánáni 

elnevezés a zelóta szónak arám fordítása. Neve az 

evangéliumban: Buzgó = zelóta. (Az Ószövetségi törvény buzgó 

követőit nevezték így.) Talán Egyiptomban, Észak Afrikában 

működött, egyesek szerint Britanniában. Valószínűbb azonban, 

hogy Perzsiában, Suanir városában tevékenykedett Júdás 

apostollal. Itt lett vértanú. Halála időpontja ismeretlen. Ereklyéi 

Rómában, Kölnben, és sok más helyen is találhatók.  

SZENT JÚDÁS TÁDÉ a tizenkét tanítvány egyike, Jézus 

rokona, unokatestvére. (Mk 3, 18; Mt 10, 3) Máté és Márk az 

árulótól való megkülönböztetésül Tádénak (Taddeusnak, egyes 

kéziratokban Lebbeusnak) nevezi, János pedig hozzáteszi: "nem 

az áruló" (Jn 14, 22). Atyja Alfeus-Kleofás volt (van, aki állítja, 

hogy Szent József testvére), anyja pedig Mária, a Szent Szűz 

"nőtestvére", vagyis közeli rokona. Ismert két unokája, tehát 

családos ember volt. Egyesek valószínűsítik, hogy a kánai 

esküvő vőlegénye ő volt. Valószínűleg jómódú földműves 

lehetett az apostol a meghívása előtt. Az utolsó vacsorán ő 

kérdezte meg az Urat, miért csak az apostoloknak, és nem a 

világnak nyilvánította ki magát. Biztos adat működéséről a 64-66 

körül írt levele. Működéséről semmi biztosat nem tudunk, még a 

hagyomány sem egységes róla. Simonnal közös ünnepüket 

Rómában a 9. századtól ezen a napon ülték meg. 

A HÉT LITURGIÁJA 
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