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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.29. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

† Piroska 

 
délvidéki magyar áldozatok 
élő gyerekek 

Iz 63,16b–
17.19b;64,1.2b.3–8 
1Kor 1,3–9 
Mk 13,33–37 

 
ADVENT 1. 
VASÁRNAPJA 

 

11.30. 
Hétfő 

½ 7 † Éva, † Ferenc 
Róm 10,9-18  
Mt 4,18-22 

du. 5–7 
SZENT ANDRÁS 
APOSTOL 

 

12.1. 
Kedd 

½ 7  
Iz 11,1-10 
Lk 10,21-24 

du. 5–½ 7  ½ 7: Online hittanóra 

12.2. 
Szerda 

½ 7  
Iz 25,6-10a 
Mt 15,29-37 

du. 5–7   

12.3. 
Csütörtök 

½ 7  
Iz 26,1-6 
Mt 7,21.24-27 

du. 5–½ 8 
XAVÉRI SZENT 
FERENC 
 

¾ 7-½ 8: 
szentségimádás papi 
hivatásokért 

12.4. 
Péntek 

½ 7 
este 6 

 
Iz 29,17-24 
Mt 9,27-31 

du. 5–6 ELSŐ PÉNTEK 
A szentségimádás alatt 
gyóntatás 

12.5. 
Szombat 

½ 7 
este 6 

 
† Zoltán 

Iz 40 1-5-9-11 
Mt 9,27-31 

 ELSŐ SZOMBAT 
este ¼ 8: második 
gyertyagyújtás 

12.6 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Paula, † Aurél, † Terézia 

kápolnánk hívő közösségéért 
 
† Miklós, † Erzsébet 

Iz 40, 1–5.9–11 
2Pét 3, 8–14 
Mk 1,1–8 

 
ADVENT 2. 
VASÁRNAPJA 

 

Az adventben minden hétköznap reggel roráte miséket 
tartunk, melyek ½ 7-kor kezdődnek. 
 
A héten első péntek, este 6-kor is van szentmise, 5-től 
gyóntatás. Első szombaton pedig reggel ½ 7-kor 
szentmise van, nem igeliturgia. 
 
Első csütörtökön a szokásos szentségimádás a papi 
hivatásokért a kijárási korlátozásra tekintettel ¾ 7– ½ 8-ig 
lesz. 
 
A szombat esti adventi gyertyagyújtások az esti mise 
után 19.15-kor kezdődnek, online, a linket a levelezőlistára 
küldjük ki. Még egy család jelentkezését várja Gyuri atya. 
 
A keddi hittanórát Birher Nándor tartja este ½ 7 órai 
kezdettel, az új rendelkezésekre tekintettel csak online.  
 
Szeptember eleje óta délután 5-től 7-ig minden hétköznap 
csendes szentségimádás van a kápolnában. Ezen a 
járványhelyzet sem változtatott, a kápolna nyitva áll az Úr 
jelenlétében elcsendesedésre vágyók előtt. 
A szentség felügyeletéhez új szentségőrök jelentkezését is 
várjuk!  

Szkladányi László és Nardai Kati (20/999-3851) 
 

Kedves Karolinások! Ha tudtok olyan testvérünkről, aki 
szívesen olvasná a Híradónkat, de valamilyen oknál fogva 
nem jut hozzá, kérem jelezzétek nekünk, és mi házhoz 
visszük. Ilyen ok lehet például: nincs eszköze a digitális 
változat megtekintéséhez vagy a járvány miatt nem fordul 
meg a kápolnában. Várjuk az értesítést az alábbi címeken: 
snadine@t-online.hu vagy vukocini@gmail.com 

Halászné Vukovich Éva és Salacz Nadine 
 

A Karolina Egyesület várja tagjaitól az idei és 
esetlegesen korábbról elmaradt tagdíjak befizetését 
november végéig, átutalással a 11711034-20811943 
számú OTP-számlára vagy névvel ellátott, lezárt 
borítékban a sekrestyében. Köszönjük mindenkinek, aki 
már rendezte a befizetést! 
 
Hamarosan elkészül a SarokPont felújítása, melyet a 
közösség nagylelkű adományaiból valósítunk meg. 
Nagyon büszkék vagyunk a közösség összefogására! 
Aki még szívesen hozzájárul a felújítás költségeihez, 
bedobhatja a kihelyezett perselybe, vagy adományát 
átutalással is eljuttathatja a Karolina Egyesület 11711034-
20811943 sz. bankszámlájára. Köszönjük!  
 
A kápolnatakarítást december 5-én a Rozványi család, 
december 11-én, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
nov. 29– 
dec. 6. 

1001. szám 

mailto:snadine@t-online.hu
mailto:vukocini@gmail.com


A járványhelyzet hírei  

– A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– Minden mise csendes, nincs zenei szolgálat. 
– A vasárnap fél 10-es és az esti 6-os misén is csak 
regisztrációt követően lehet részt venni. Mindkét misére 
ezen a linken keresztül lehet regisztrálni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, mely minden 
levelezőlistára küldött levél láblécében, a honlapon, a Heti 
Híradóban és a facebook-csoportban is megtalálható. 
Akinek problémát okoz a Google-űrlap használata, e-
mailben vagy telefonon is jelentkezhet: a fél 10-es misére 
Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 999 
3851), a vasárnap esti 6-os misére Végh Pálnál 
(vegh.pal@t-online.hu 06 20 974 6563). A regisztrációt 
szombat este 6 órakor (fél 10-esre), ill. vasárnap délben 
(esti 6-osra) lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 
 – A regisztrációhoz nem kötött szentmiséken is szigorúan 
be kell tartani a másfél méteres távolságot. Arra kérünk 

    

Olvasmány: Iz 63,16-17.19;64,3-8 
Téma: Az alázatos lélek imája: bárcsak megnyílna az ég, 
és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget.  
Az imádság Izajásnál (63,15-64,11) zsoltár, az imádkozó 
népe nevében Istenhez fordul panasszal, bűnei 
megvallásával, bizalommal, könyörgéssel. Jeruzsálem 
pusztulása, a Templom feldúlása (Kr.e. 587), a nép ínsége 
a babiloni fogságban: ezek nyomasztják a lelket. Isten – 
úgy látszik – elfordult népétől, de valójában Ő az Úr, aki 
minden bűnt megbocsát, és jövőt ád (Jer 29,11). „Mi 
Atyánknak” szólítjuk; Ő népe elsőszülöttje (Kiv 4,22), 
kivezette népét Egyiptomból, és Ő a „mi Megváltónk” 
mindörökre. Az ősatyák, Ábrahám és Jákob (Izrael) nem 
segíthetnek már, de él az Isten, és meghallja népe 
segélykiáltását.  
Szentlecke: 1Kor 1,3-9        
Téma: A mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére 
készülünk. 
Az Ószövetség jámborai sem sejtették, hogy mennyire 
közel van Isten azokhoz, akik keresik Őt. Főleg azokhoz, 
akik hisznek Jézusban, és e hit szerint élnek. Ezt köszöni 
meg az apostol a levele kezdetén, amelyben különben 
kemény igazságokat kell mondania a korintusiaknak: 
életük botrányos, nem keresztényi, és nem gyakorolják a 
testvéri szeretetet. Értsék végre meg hivatásuk nagyságát, 
ami életük kezdete, közepe és végcélja! Minden napjukon 
máris ott van Krisztus végső megjelenésének jegye és 
követelménye. 
Evangélium: Mk 13,33-37     
Téma:  Mindig készen kell állnunk, mert nem tudhatjuk, 
hogy Urunk mikor érkezik. 
A végidők leírásában Szt. Márk célja az éberségre intés. A 
kezdés rövid hasonlata hangsúlyozza: Vigyázzatok! 
Vannak olyan őrök, akiknek még inkább dolguk a vigyázás: 
a „kapuőrző” az apostol és utódai; de minden egyes hívő 
felelős a rábízott munkáért. Várni az Úrra, az Eljövendőre 
– ez nem élettelen jövőbe meredés. Az órát, amelybe Isten 
beállított minket, arra adta, hogy felelősségtudattal éljünk 
benne és vele.   
 

November 30. Szent András apostol – Jánossal együtt, 
Keresztelő Szent János tanítványa volt, és a tanúságtételt követő  

mindenkit, hogy csak az előre, kék pöttyel kijelölt 
helyekre üljön le. Ketten érkező családtagok a dupla 
pöttyel jelölt helyekre (középső padsor) vagy székekre 
üljenek. Az ennél nagyobb létszámú családok pedig kérjék 
a segítő személy segítségét. 
– Az idősebbek védelme és az ültetés megkönnyítése 
érdekében újra kérjük, hogy a fiatalabbak és a családok 

lehetőleg a két regisztrációs szentmisére jöjjenek, az 
idősebbek pedig inkább a szombat esti és a vasárnap 
reggel 8-as misét válasszák. A 11 órás 
szentmise mindenki számára nyitva áll, használjuk ki ezt a 
lehetőséget is.  
 – Aki a MKPK felmentése alapján otthon marad és 
szeretne szentáldozáshoz járulni, jelezze kérését Gyuri 
atyánál, az áldoztatók közül valaki szívesen elmegy hozzá. 
 – Aki otthonról is szívesen dobna a perselybe, erre a 
számlára utalva teheti: 

Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 
11100104-18246197-36000001 

A közleménybe, kérjük beírni: "perselypénz". Köszönjük. 
 

napot Jézus társaságában töltötték. András vitte hírül 
testvérének, Péternek, hogy megtalálták a Messiást. Az első 
meghívott apostolok közé tartozik, az apostolok névsorában a 
harmadik. Betszaidából származott, és testvérével, Péterrel 
együtt halász volt. Az Úr a háló mellől hívta meg, és attól kezdve 
kétkedés nélkül hitt Jézusban, és mindenek fölött szerette Őt.  A 
Szentírás igen szűkszavúan tesz említést Andrásról. Az első 
századig visszamenő hagyomány szerint Szkitiában hirdette az 
igét, majd Kisázsiában, a Földközi tenger vidékén, azután 
Tráciában és Görögországban. Ősi hagyomány szerint az achaiai 
Petrosban keresztre feszítették. Még a keresztről is prédikált, és 
tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről. 

 

Útravaló  

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

A HÉT LITURGIÁJA 

Kint a tengeren 
 

Terhétől roskadozva 
egy hajó közeleg, 
az örök Igét hozza, 
az Isten-gyermeket. 
(14. századi adventi ének, Johannes Tauler) 

 
kint a tengeren 
 
zúgva fúj a szél 
rohan a felhőhad 
arcul csap a homok 
bőrig áztat a zápor 
 
mégis távolba nézek 
kibírom, helytállok 
várom 
létezem 
 
egyszer csak 
majd 
megérkezik 
a hajó 
 
advent 

részlet Andrea Schwarz: Betlehemi láng c. könyvéből 
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