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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
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olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.1. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
Közösségünk halottaiért 
 
† Csaba, † Mihály, † Virág                                                

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

 MINDENSZENTEK   

11.2. 
Hétfő 

7  
Jób 19,1.23-
27a 
Jn 6,37-40 

du. 5–7 Halottak napja  

11.3. 
Kedd 

7 † Mária 
Fil 2,5-11 
Lk 14,15-24  

du. 5–7 Porres Szent Márton 7: Felnőtt hittan 

11.4. 
Szerda 

7  
Fil 2,12-18 
Lk 14,25-33  

du. 5–7 Borromeo Szent Károly  

11.5. 
Csütörtök 

7  
Bölcs 4,7-17 
Lk 12,35-40 

du. 5–8 Szent Imre herceg 
7–8: szentségimádás 
a hivatásokért 

11.6. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Fil 3,17-4,1 
Lk 16,1-8 

du. 5–6 Első péntek 5 órától gyóntatás 

11.7. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Borbála, † Pál szülők 

Fil 4,10-19 
Lk 16,9-15 

 Első szombat  

11.8. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† Ferenc, † Piroska 

 
 
  

Bölcs 6,12-16 
1Tessz 4,13-18 
Mt 25,1-13 

 ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  

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. 
 
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 keddi felnőtt hittant Birher Nándort tartja este 7 órai 
kezdettel a kápolnában. Az alkalmakat online is követni 
lehet, melyhez a linket a levelezőlistára küldjük ki. A 
felvételt az elhangzás után egy hétig lehet megtekinteni. 
 
A héten első péntek. 5 órától gyóntatás, 6 órakor 
szentmise. 

Szomorúan, de az Úristen szeretetében és irgalmában 
bízva tudatjuk, hogy a nagy Karolinás Család újabb tagja 
hagyott itt minket. 2020. október 24-én a betegek 
szentségével megerősítve, életének 87. évében 
megtért Teremtőjéhez Péter Pál testvérünk. Csendes, 
szeretetre méltó és hasznos tagja volt közösségünknek. A 
családjával példamutató volt. Feleségével, Hannával, és 
három gyermekével tevékenyen részt vett a kápolna 
közösségi életében. Alapítója volt az egyik családi 
kisközösségünknek. Az énekkar kottáit ápolgatta és a tenor 
szólamot erősítette éneklésével. Az utóbbi években 
egészsége erősen megromlott, ezért csak ritkán láthattuk 
őt köreinkben. Örök boldogságáért imádkozzunk, és 
őrizzük meg kedves emlékét.                         Kollár Gábor 
 
A kápolnatakarítást november 7-én az Ifjú házasok, 
november 13-án, pénteken, pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 
Beszámoló a ruhagyűjtésről 

A Jóisten ismét megsegített bennünket! A ruhagyűjtés sikeresen 
befejeződött, eredményét szerdán, X. 21-én már el is szállították 
a Nyírségbe. János atya harmadmagával, máriapócsi kegyhely 
zárt, 14 m3-es rakterű teherautójával érkezett, amit teljesen 
hermetikusan megtöltöttünk. Az utolsó, óriási zsák már nem fért 
be, de a belőle kivett kabátokkal betömtük a rakomány maradék 
réseit és így végül sikerült az ajtót az összes csomagra rácsukni 
- mintha mindez előre ki lett volna számolva...  

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
november 

1–8. 

997. szám 

https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8


Köszönöm mindenkinek a gondos csomagolást! Az új rendszer 
nagyszerűen bevált, most sokkal könnyebb volt az adományok 
garmadáját az átadáshoz előkészíteni. Ismét tapasztaltam, hogy 
a rendezettséget a megajándékozottak észreveszik és 
méltányolják.  
Hálásan köszönöm az összes segítő odaadó, ügyes munkáját. 
Sokan hoztak ez ügyben áldozatot, látva a feladat nagyságát. 
Végül mindig épp elegen lettünk ahhoz, hogy jó hangulatban és 
tempóban, mondhatni "maffiaszerűen" összedolgozva 
elvégezzük, amire a Jóisten lehetőséget adott. A Piarista 
Gimnázium diákjai mindvégig segítettek, külön dicsérettel kell 
szólni hozzáállásukról és megbízhatóságukról.  
 

Olvasmány:  Jel 7,2-4.9-14 

Téma: A szentek megszámlálhatatlan serege elnyeri hűsége 
jutalmát: élvezi Isten közelségét, és részesül dicsőségében. 
A történelmi vészcsapások látomásai sorában ott áll a ragyogó 
gyülekezet látomása: az üdvözültek az Isten trónja előtt. A világ 
sem oly sötét, mint ahogy nekünk olykor látszik. Üdvösség jön, „a 
mi Istenünktől és a Báránytól” (Jel 7,10). A Bárány (Jézus) 
áldozati halálával és fölmagasztalásával a halál le van győzve, 
élet ül diadalt a mulandó világ és rendje fölött. A testi halál ugyan 
még itt van, de mindazoknak, kik „megmosták ruhájukat és 
megfehérítették a Bárány vérében” – a halál csak annyi, mint a 
Báránynak volt: átmenet ínségből, üldöztetésből Isten világába, 
ahol nincs többé nyomorúság és halál. Krisztus keresztjéből merít 
a hívő erőt, hogy az életbe „belehaljon” és éljen.  
 
Szentlecke: 1Jn 3,1-3 
Téma: Isten gyermekeit szentté teszi az Ő kegyelme és az Ő 

látására sóvárgó reménység. 
Aki nem hisz Istenben, és nem ismeri Jézust, meg nem érti, 
voltaképpen mi az, Isten gyermekének lenni. Elsősorban annyi, 
hogy Isten szeret és elfogad minket, teljesen, végleg. Aztán, hogy 
Isten „közelében” Jézus életével élünk; az isteni szeretet hat át. 
„A világ nem ismer minket”: mi hívők is sokszor nehezen fogjuk 
ezt föl. Csak mikor kezdjük élni, ami vagyunk, és az „igazságot 
cselekedni”, akkor kezdjük fölfogni élő igazságul, amit elménkkel 
hiszünk. Képesek leszünk meglátni másokban is Isten 
jelenlétének fényét és meglátni a szenvedő Jézust a bűnösben, 
de nem úgy, hogy hagyjuk ezt bűneiben, hanem részvéttel 
felemelve, kisegítve és vigasztalva benne Jézust. Földi 
értelmünkkel föl nem foghatjuk, el nem képzelhetjük, milyen lehet 
Urunkat, Jézus Krisztust színről színre, az Atya fönségében 
látnunk (Jn 17, 5.24). És e „látással” mi is beleváltozunk az Ő 
ragyogásába. 
 
Evangélium: Mt 5,1-12 
Téma: Jézus a hegyi beszédben meghirdeti a keresztény lelkület 
erényeit, és örök jutalmat ígér értük 
A boldogságok meghirdetése a Hegyi Beszédben 
szerencsekívánatoknak egy formája („Jó annak, aki...”), tárgyuk 
szerint: az Isten országába jutás föltételei. Mindenkinek szólnak, 
nemcsak az úgynevezett jámboroknak. Kijelentés és egyben 
felszólítás. Úgy látszik, a rövidebb alakja a boldogságoknak (Lk 
6,20-23) korábbi; Mátéé már bővítés, későbbi körülmények és 
tapasztalatok alapján. Isten országának részesei az Isten új 
világába befogadottak ez ígéretek szerint: a szegények, 
szomorúak, éhezők. Ezzel az éheztetők, üldözők 
igazságtalanságai nincsenek persze jóváhagyva. Boldogok, akik 
Isten színe előtt tudják és elfogadják a tényt, hogy semmik, hogy 
semmit se tudnak és birtokolnak; akik teljesen Istenre 
hagyatkoznak. Az ilyen szegényeké és azoké az Isten országa, 
kik Jézusért szidalmat, rágalmat, üldözést szenvednek. Nem 
pusztán azért boldog az ilyen, mert szegény vagy üldözött, hanem 
mert „igent” tud mondani rá, sőt örülni, hogy kezd Jézusához 
hasonlítani, és erőtlenségében érezni Isten erejét. 
 
HETI HÍRADÓ - munkatársak: Arendtné Salacz Nadine ▪ Halászné Vukovich Éva 
▪ Nardai Katalin ▪ Simon András ▪                          Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

 

Bár szinte alig voltak, akik ruhát vittek, többek nagylelkűségéből 
48 ezer forintnyi pénzadomány is összegyűlt. Ezt – a tavalyról 
maradt, összecsukható asztalokra félretett, de végül fel nem 
használt 25 ezer forinttal együtt – átadtuk János atyának. Hálásan 
köszönik! 
A természetbeni adományokkal valódi örömet okoztunk és fogunk 
is okozni, amikor megkapják azokat nyírségi 
testvéreink. November folyamán online beszélgetést tervezünk 
János atyával a kápolnánkból, itteni YouTube csatornánkon 
keresztül. Ennek időpontját a későbbiekben hirdetni fogjuk. 

Márialigetiné Makhult Katalin  

 

ÚTRAVALÓ 
 „Életed során előbb vagy utóbb kikerülhetetlenük 
szembesülsz azzal, hogy az idő múlik. Az idő múlását 
változásokban tapasztalod meg. Benned és körülötted. Van, 
ami úgy tűnik el, hogy nem jön vissza. Vagy talán semmi sem 
jön vissza úgy, ahogy elment. […] De az elmúlás leginkább 
szomorúvá tesz. Szembesülsz a változással, a 
mulandósággal önmagadban: testedben, érzelmi 
világodban, szellemi képességeidben. De nemcsak saját 
mulandóságod állít kérdések elé, hanem az is, hogy azok, 
akik közel vannak hozzád, akik fontosak számodra, ők is alá 
vannak vetve ugyanannak az elmúlásnak, mint te. Szeretnél 
hinni abban, hogy számíthatsz a másik állandóságára. 
Hagyatkozhatsz szavaira, jelenlétére, szeretetére. Szeretnél 
bízni abban is, hogy nem kell csalódnia a másiknak sem a te 
hűségedben. És megrendít, hogy azt kell tapasztalnod: 
minden várakozásod, reményed ellenére sincs teljes 
biztonság. Nem csak azért, mert a másik megbízhatatlan 
vagy mert te ingatag lettél. Nem csak emberi gyengeség 
következménye, hogy csalódsz. Az élet mulandó. […] 
Tapasztalva a szeretet mulandóságát, kész vagy-e odaadón, 
szenvedélyesen szeretni azt, amiről tudod, hogy elmúlik? 
Hajlandó vagy-e átadni magad annak a kapcsolatnak, 
amelyben elveszítheted a másikat? Amikor szívvel-lélekkel 
beleadod magad a kapcsolatodba, akkor nem azon 
töprengsz, hogy elmúlik-e vagy sem. Félelmed ellenére 
mersz szeretni. Nem félted magad. Mersz kockáztatni. 
Garanciád nincs. Biztonságod az, hogy odaadod magad 
annak, akit szeretsz. Megengeded, hogy belefeledkezve 
szeress. Nem kérdezed, mi lesz holnap. A szeretettől semmit 
nem vársz el, kivéve azt az örömöt, amit a jelenben ad.” 
Részlet Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd c. könyvének az 
Amikor az elmúlással szembesülsz c. fejezetéből. A könyv 
megtalálható a kápolna könyvtárszekrényében és kölcsönvehető 
elolvasásra.  

ÜNNEPEINK 
november 5. Szent Imre herceg. Szent István királynak és Boldog 
Gizellának fiaként született 1000 és 1007 körül 
Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért püspök nevelte 
életszentségre, és oktatta korának tudományára. Fiútestvérei 
korán meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi 
udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje 
lett. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi 
tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György 
kápolnában. Bár atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi 
tisztaságát mégis megőrizte, élete így lett jel és példakép. Nem 
tudjuk ki volt a felesége, de méltó volt Imréhez, mert a 
házasságban a legnagyobb erényt többre értékelte, mint a 
gyermekek utáni vágyat. Szent István király fiához, Imréhez 
intézett Intelmei, arról szólnak, hogy milyen legyen a jó 
keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, ha egy vadászat 
alkalmával meg nem öli egy vadkan. Veszprém közelében halt 
meg 1031. szeptember 2-án., 1083. november 5-én őt is szentté 
avatták. Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak. 

A HÉT LITURGIÁJA 


