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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.8. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Ferenc, † Piroska 

 
 
 † László, † Mária 

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

 ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP   

11.9. 
Hétfő 

7  
Ez 47,1-2.8-9.12 
1Kor 3,9c-11.16-17  
Jn 2,13-22  

du. 5–7 LATERÁNI BAZILIKA  

11.10. 
Kedd 

7  
Tit 2,1-8,11-14 
Lk 17,7-10 

du. 5–7 NAGY SZENT LEÓ PÁPA 7: Bibliaóra 

11.11. 
Szerda 

7  
Tit 3,1-7 
Lk 17,11-19 

du. 5–7 SZENT MÁRTON  

11.12. 
Csütörtök 

7 élő Mira és Gergő 
Filem 7-20 
Lk 17,20-25 

du. 5–7   

11.13. 
Péntek 

7 

 
† Mihály 

 

2Jn 4-9 
Lk 17,26-37 

du. 5–7   

11.14. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Ödön 

3Jn 5-8 
Lk 18,1-8 

   

11.15 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

Édesanyák imái  
† Péter 
† családtagok 

  

Péld 31,10-13.19-
20.30-31 
1Tessz 5,1-6 
Mt 25,14-30 

 ÉVKÖZI 33. 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. 
 
A keddi bibliaórát Gyuri atya tartja este 7 órai kezdettel a 
kápolnában. Az alkalmakat online is követni lehet, melyhez 
a linket a levelezőlistára küldjük ki. 
 
A kápolnatakarítást november 13-án pénteken a 
cserkészek, november 21-én pedig az Egyed család 
vállalta. Köszönjük.                                        Futakfalvi Bea 
 
Az Apostoli Penitenciária, annak érdekében, hogy 
elkerülhetővé váljanak a csoportosulások, ebben az 
évben a halottak napja kapcsán elnyerhető búcsú 
megszerzésének lehetőségét egész november 
hónapra kiterjesztette. Részletek: 
A nov. 1–8. közötti időszak egyes napjaira megengedett 
teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt 
látogatnak, és legalább lélekben imádkoznak az 
elhunytakért –, áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az 
egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik 
lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok 
egymást kövessék. 
A Halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – 
melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát 

látogatnak, és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a 
Hiszekegyet –, nemcsak ezt a napot megelőző vagy követő 
vasárnapra, illetve Mindenszentek főünnepére helyezhető 
át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, 
november hónap bármely más napjára is.  
Az öregek és betegek, illetve mindazok, akik súlyos okból 
nem hagyhatják el otthonukat – ilyen ok lehet például az 
illetékes civil hatóság által elrendelt korlátozás a pandémia 
idejére, annak érdekében, hogy a szent helyeket ne lepjék 
el tömegesen a hívek –, szintén elnyerhetik a teljes búcsút. 
Ennek előfeltétele, hogy lélekben egyesüljenek a többi 
hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon szándékukban, 
hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három 
megszokott feltételt (gyónás, szentáldozás, és a Szentatya 
szándékára való ima). A búcsú elnyerése számukra úgy 
történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya képe előtt végeznek 
imádságot az elhunytakért, például a halottakért végzett 
zsolozsma reggeli vagy esti dicséretét, a rózsafüzért, az 
Isteni irgalmasság rózsafüzérét, vagy más olyan 
halottakért való imát, amely kedves a híveknek. 
Választhatják azt is, hogy elmélkednek egy-egy olyan 
szentírási szakaszról, amely szerepel a megholtakért 
végzett liturgia szövegei között. Illetve élhetnek azzal a 
lehetőséggel is, hogy valamilyen irgalmas cselekedetet 
végeznek, felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és 
viszontagságait.  
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Olvasmány: Böl 6,12-16 
Téma: Az igazi bölcsesség elébe megy annak, aki a 
szeretet útján vágyva keresi, és a keresőt boldoggá teszi. 
Aki bölcsességet keres, vagyis Istenben gyökerező 
igazságot, az bizonyosan rátalál, „mert a Bölcsesség 
emberszerető lélek” (Bölcs 1,6). Mindenben, amit 
gondolunk és felfedezünk, az isteni Igazság nyomait 
kutatja; Ő áll minden teremtés kezdetén. A János 
evangélium azonosnak jelenti ki ez isteni Bölcsességet az 
Igével, ki által minden lett. Ez az Ige „testté lőn”: ily közel 
jött hozzánk Isten Bölcsessége.    
Szentlecke: 1Tesz 4,13-18 
Téma: Isten föltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak 
el. 
Az Úr jöttéről (parúzia, megjelenés), ötször szól Szt. Pál e 
levelében. Föltámadása és újrajötte közt folyik le az 
Egyház földi élete, de a történelmet is e két esemény 
határozza meg, akár tudomásul veszik, akár nem. 
Újrajövetele az „Úr napján” történik (1Tesz 5,2), „bármi 
napon” (2Tesz 1,10). E nagy nap leírásában különbség 
teendő a hittény kijelentése és a jelképes-szellemi, 
„apokaliptus” ábrázolás közt (az arkangyal kiáltása, Isten 
harsonái, felhőkbe elragadás). A hit ténye: Jézus meghalt, 
és föltámadott. Mikor újra eljön, elébe járulnak azok, akik 
„Krisztusban” (megkeresztelve) haltak meg és akik hitükkel 
Őbenne éltek, – hogy örökre Vele maradjanak. Ez a mi 
reményünk, ezért lehetetlen nekünk szomorkodnunk. A 
„többieknek” nincs reményük, mert nem ismerik Isten 
hatalmát, és nem hallgatnak az Evangéliumra (2Tesz 1,8). 
Heroizmussal (vagy heroinnal, kábítószerrel) 
kísérleteznek, s ez csak egyik alakja a kétségbeesésnek. 
 
Evangélium:  Mt 25,1-13     
Téma:  A keresztényeknek éberen kell Krisztus eljövetelét 
várniuk 
Nem szüzekről, hanem Isten országáról és várakozó 
éberségről, illetve nagyobb összefüggésben a világvégről, 
az ítéletről és a beteljesedésről szól ez a szakasz. Azt 
kérdezték a tanítványok: „Mikor lesz mindez, mik a jelei 
jöttödnek és a világ végének?” (Mt 24,3) Erre válaszol 
Jézus beszéde végén, éberségre intve. Az éberek okosak, 
a szunnyadozók „balgák”. A példában az okosak is 
egyaránt elalszanak, mivel elhúzódik az Úr érkezése. 
Mindkét csoportnak hirtelen, váratlanul jön el Ő. De míg a 
balgák üres lámpással, üres kézzel állnak, az okosak 
lámpása töltve olajjal. Készen állnak, mert hallgattak az 
evangéliumra, és szerinte éltek. Az oktalanoknak nem 
használ az üres „Uram, Uram” kiáltozás 
 
ÚTRAVALÓ 
 
Jézus azért élt, hogy Isten szándékai teljesüljenek be. 
„Hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) 
Hogy amit Isten létrehozott és megtart a létben, az 
növekedjen, gyógyuljon, fejlődjön. „Vakok látnak, 
sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek 
hallanak, halottak feltámadnak.” (Mt 11,4-5) Jézus nem 
csak szenvedése által teljesítette Isten akaratát, hanem  
útjával azt tette nyilvánvalóvá, hogy itt van az Isten. 
Arra emlékeztetett, hogy Isten országa már elérkezett. 
Isten országa nem távoli, halálunk utáni mennyország. 
 

Nem is csak az imában, spirituális tapasztalatokban 
van helye. Isten országa nem elmélet, még csak nem is 
értékrend, szavakban nem kifejezhető. Hanem életerő. 
Az emberi kapcsolatok milyensége, minősége. Itt van 
közöttünk. Csak egymás között kereshetjük, csak az 
egymáshoz való viszonyunkban találhatjuk meg. Csak 
egymást szolgálva építhetjük. 
Isten országa társadalmi és gazdasági valóság is. Köze 
van hozzá az éhezőnek, a hajléktalannak, az 
eladósodottnak. Jézus szabadulást hirdet a 
foglyoknak, örömhírt visz a szegényeknek, 
meggyógyítja a megtört szívűeket, felszabadítja az 
elnyomottakat. Ez a lelkület az, amelyet számomra 
keresztény nevelésem adott, ezt közvetítette az 
evangélium, ezt közvetítette Jézus. És most már 
tudom, hogy amikor erre törekedtem, akkor Isten 
akaratát tettem. 
Nagyon sokszor elhangzik a kérdés: mi az Isten 
akarata, mit vár tőlem Isten? De szinte soha nem 
mondjuk ki, és gondolni se merjük talán, hogy 
megvalósul Isten akarata abban, amit teszünk. Ahogy 
az utolsó ítéleten: azok, akiket a király a jobbjára állít, 
szinte hinni sem merik, hogy az elismerő szavak róluk 
szólnak. „Akkor a király így szól a jobbja felől állóknak: 
«Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az 
országot, amely nektek készült a világ teremtése óta.» 
Akkor az igazak megkérdezik majd tőle: »Uram, mikor 
láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy 
szomjazni és inni adtunk neked?« »Amit egynek 
tettetek, nekem tettétek.«” (Mt 25,34.37.40) 
Részlet Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd c. könyvének 
az Isten akarata c. fejezetéből. A könyv megtalálható a 
kápolna könyvtárszekrényében és kölcsönvehető 
elolvasásra.  
 
ÜNNEPEINK 
November 9 a Lateráni Bazilika felszentelése. Lateráni 
bazilika a pápák legősibb bazilikája. Eredetileg az előkelő 
római család, a Lateranusok háza volt. A Nero elleni 
összeesküvés miatt elkobozták és császári birtok lett. 
Nagy Konstantin megtérése után Miltiadesz pápának 
adományozta, aki a római püspök székhelyévé tette. 313-
ban már itt tartott zsinatot. A házban lévő bazilikát 324-
ben a Legszentebb Megváltó tiszteletére szentelte. Ez a 
római püspöknek mint pátriárkának székhelye, és ezért a 
templomot "az összes templom anyja és feje" címmel 
ruházták fel. A XIV. században V. Orbán pápa a főoltár 
fölötti ciboriumba helyezte el Szent Péter és Pál apostolok 
koponyáját. A templom főoltárába befoglalt faoltár az 
apostol-oltár maradványa. A templom hajójában egy 
dombormű őrzi emlékét annak a történelmi eseménynek, 
amikor II. Szilveszter pápa átadta a magyar küldöttségnek 
az első királyunknak küldött koronát. A napi szentmise  
megtanít arra, hogy a templom szent és Istennek szentelt 
hely; a mennyország kapuja, mert összeköti a földet az 
éggel. Egyben az egész Anyaszentegyházat is jelképezi, 
melynek élő építőkövei az Egyház tagjai. Előre jelzi a 
feltámadás utáni állapotot, és úgy mutatja be a Jelenések 
könyve alapján, mint a mennyország jelképét. Végül 
figyelmeztet saját méltóságunkra is, mert a keresztség 
révén a Szentlélek templomai lettünk.  
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