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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.15. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

Édesanyák imái  
† Péter 
† családtagok 

 

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

 ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP  

11.16. 
Hétfő 

7 
 

du. 5 

A karmelita lelki család élő 
és † tagjaiért 
† Pál 

Jel 1,1-4 
Lk 18,35–43 
 

du. 6–7 SKÓCIAI SZENT MARGIT  

11.17. 
Kedd 

7  
Jel 3,1-6.14–22 
Lk 19,1–10 

du. 5–½ 7 NAGY SZENT GERTRÚD 
½ 7: Online 
hittanóra 

11.18. 
Szerda 

7 
Beteg édesanya,  
† szeretteink 

Jel 4,1–11  
Lk 19,11–28 
 

du. 5–7   

11.19. 
Csütörtök 

7  

Péld 31,10–13.19–
20 
Lk 6,27-38 
 

du. 5–7 SZENT ERZSÉBET  

11.20. 
Péntek 

7 † Jolán, † Márton 
Jel 10,8–11 
Lk 19,45–48 

du. 5–7   

11.21. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Éva 

Jel 11,4–127 
Lk 20,27–40 

du. 5–6 
SZŰZ MÁRIA 
BEMUTATÁSA 

5: Szentségimádás 
Krisztus Király 
előestéjén 

11.22 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Mária 

 
 
 

Ez 34,15–12.15–17 
1Kor 15,20–26.28 
Mt 25,31–46 

 
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP 

KRISZTUS KIRÁLY 
 

Járványhelyzet ÚJ! – változások a kápolnában 
november 15-től 

– Az új járványügyi szabályokban meghatározott esti 
kijárási tilalom miatt a vasárnap esti szentmise este 6 
órakor fog kezdődni. 
– November 15-től 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, a facebook-oldalon és a facebook-csoportban 
is megtalálható. Ugyanazon a linken lehet mindkét 
szentmisére jelentkezni, akár hetekre előre is. 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, hogy mindenki időben tervezze meg, mikor jön 
szentmisére! A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 
– A regisztrációhoz nem kötött szentmiséken is szigorúan 
be kell tartani a másfél méteres távolságot. Sajnos úgy 

tapasztaljuk, hogy ez magától nem megy, hiába jönnek 
kevesebben ezekre a szentmisére. Ezért arra kérünk 
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. Ha sikerül eszerint helyet 
foglalni, akkor optimálisan és biztonságosan használjuk ki 
a rendelkezésre álló helyet. 
– 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.  
– Fertőzések esélyének csökkentésére a szentmiséken 
nem lesz éneklés. 
– Minden vasárnapi szentmisén lesz legalább egy 
olyan segítő, aki az ültetést koordinálja. Köszönjük 
rugalmasságotokat és együttműködéseteket!  
– A szentmisén való részvétel alóli felmentésben 
továbbra is a morális elvek az irányadók, írja a Katolikus 
Püspöki Kar november 9-i közleményében. „Kérjük, hogy 
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aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében 
érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb 
orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, 
veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, 
akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon 
idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, 
hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a 
közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a 
szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. 
Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon. 
Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy 
számukra a szentmisén való személyes részvétel 
veszélyt hordoz magában” (a közlemény 3.-4. pontja). 
– Aki otthon marad és szeretne szentáldozáshoz 
járulni, jelezze kérését Gyuri atyánál, az áldoztatók közül 
valaki szívesen elmegy hozzá. 

 
A ½ 10-es szentmisét online is közvetítjük a kápolna 
YouTube csatornáján. 
 

A szigorított helyzet 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". 
 
A keddi hittanórát Birher Nándor tartja este ½ 7 órai 
kezdettel, az új rendelkezésekre tekintettel csak online. A 
linket továbbra is a levelezőlistára küldjük ki. A felvételt az 
elhangzás után egy hétig lehet megtekinteni. 
 

Olvasmány: Péld 31,10-13.19-20.30-31 
Téma: A hűség, a szorgalmas munka és az istenfélelem 
teszi az asszonyt igazán értékessé. 
A Példabeszédek könyvének vége a női eszményről szól. 
Olyan ez, mint emberi megvalósítása a „Bölcsesség 
úrnőnek”, akiről a könyv előbb szólt. Az ilyen asszony 
drága hitves, gondos háziasszony, igazi kincs, a ház 
szerencséje, „üdvöskéje”. Övé a valódi bölcsesség, ahogy 
e könyv érti: az istenfélelem! Isten nagyságának és 
közellétének félő-tisztelő tudatában él. Nemcsak övéinek 
dolgozik, bőkezű a szegényekhez is. Boldog, ha adhat, 
segíthet, így tehát Istenhez hasonlít.     
 
Szentlecke: 1Tessz 5,1-6     
Téma: Legyünk állandóan készenlétben, mert váratlanul 
jön el az Úr. 

A kereszténynek jövője és reménye van. A jövő fénye, mely 
megvilágítja a jelent is: az „Úr napja” (1Tessz 5,2). Szt. Pált 
kérdezik a „napja és órája” felől, és ő úgy felel, mint Jézus. 
Nem az időpont a fontos, hanem a tény: maga az Úr! Jön, 
mint Bíró és Üdvözítő, vádló és megváltó. Azok számára, 
akiknek nincs reményük, az Úr jötte „hirtelen romlás” lesz. 
Jelen világunkban együtt van „fény és sötétség”, de az Úr 
napja kinyilvánítja, ki tartozik a világossághoz. „Ti 
mind”,szól Pál a megkereszteltekhez, már „nem vagytok az 
éjszakáé, hanem a nappalé, aki Krisztus”. De ezeknek is 
szól a figyelmeztetés: Legyetek éberek, józanok! Hit, 
szeretet, remény kell, hogy el ne pusztuljon a világ (a  
 
 

A kápolnatakarítást november 21-én az Egyed család, 
november 27-én, pénteken, pedig Brunner Noémi és a TT 
csoport vállalta. Köszönjük.                            Futakfalvi Bea 
 
A NEK Titkárság újra szentségimádásra és otthoni 
imádságra hív Krisztus Király ünnepe alkalmából 
november 21-én, 17 órai kezdettel. A kápolna is nyitva 
lesz ebben az időpontban, de online is csatlakozni lehet a 

kezdeményezéshez. A kápolnában részt vevők itt 
regisztrálhatnak, az otthonról csatlakozók pedig egyénileg 
itt.  
 
Kedves közösségünkhöz tartozó Hívek! 
Ebben az évben a járványhelyzet és a különböző 
szigorítások sajnos nem teszik lehetővé, hogy az adventi 
időszak alatt a megszokott módon létrejöjjön a „Szállást 
keres a Szent Család” imaest. Jelen helyzet miatt 
szeretnénk ezt úgy megoldani, hogy azoknak a részt venni 
kívánó családoknak a jelentkezését várom, (lehetőleg 
november 23-ig), akik otthon, esetleg Skype-on együtt 
imádkoznak a Szent Családért az egyeztetett időpontban. 
Ilyen módon az imalánc megvalósulhat. Az otthoni 
hangulatot egy-egy énekkel, gyertya meggyújtásával 
tehetjük áhítatosabbá. A beosztást a már megszokott 
módon elkészítem, elküldöm a jelentkezőknek. 
Kérem, hogy aki szeretne az imaestben részt venni, 
értesítsen engem e-mailen, telefonon, vagy 
személyesen. Vigyázzatok magatokra és egymásra! 

Végh Pál (20/974-6563) 
 
 
 

keresztényekkel együtt) részeg kábultságban, önáltató 
hamis biztonságban. 
 
Evangélium: Mt 25,14-30      
Téma:  Isten ránk bízott adományairól számadással 
tartozunk. 
Mint az okos és balga szüzek hasonlatában a későn érkező 
vőlegény, úgy itt a talentumok példájában is, az Úr csak 
hosszú idő után jön vissza. Mindkét példa felteszi, hogy az 
Úr érkezése elhúzódik. De egyszercsak váratlanul megjön, 
és mindenkit tettei szerint ítél. A szolgákra képességeik 
arányában több vagy kevesebb talentum volt bízva (egy 
arany talentum = 6.000 drachma = kb. 4.000 dollár). „Jó és 
hű” az okos szolga, aki nem fárad bele az Úr várásába, és 
nemcsak a jövőről ábrándozik, hanem a jelen feladatai közt 
él, és hasznosítja talentumait. Nincs itt „érdem”, mindig 
„haszontalan szolgák” maradunk. Az Úr jutalmaz, mert 
egyedül Ő a jó, és a jutalom is Ő maga. A lakoma az Ő 
boldogító társasága. 

 
 
 

A HÉT LITURGIÁJA 

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

Az örökkévalóság elkezdődött, minden 
nappal beljebb mehetsz a csodába. Ha 
figyelsz, mind intenzívebben értheted 
meg Istened bölcsességét, hatalmas 
erejét, irántad való végtelen jóságát. 

Böjte Csaba OFM 

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/661
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/jelentkezes-otthonrol

