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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

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 

 

12.7. 
Hétfő 

½ 7 
élő György, Dóra, Anna 
megtérése 

Iz 35,1-10 
Lk 5,17-26 

du. 5–7 
SZENT AMBRUS 
PÜSPÖK 

 

12.8. 
Kedd 

½ 7 
Kápolnánk szentelésének 
70. évfordulója 

Ter 3,9-15.20 
Lk 1,26-38 

du. 5–½ 7 
MÁRIA 
SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁSA 

½ 7: Online hittanóra 
 
 

12.9. 
Szerda 

½ 7  
Iz 40,25-31 
Mt 11,28-30 

du. 5–7   

12.10. 
Csütörtök 

½ 7  
Iz 41,13-20 
Mt 11,11-15 

du. 5–7   

12.11. 
Péntek 

½ 7 
este 6 

 
Iz 48,17-19 
Mt 11,16-19 

du. 5–7 
SZENT DAMAZUSZ 
PÁPA 

 

12.12. 
Szombat 

½ 7 
este 6 

 
Sir 48,1-4,9-11 
Mt 17,10-13 

  
este ¼ 8: harmadik 
gyertyagyújtás 

12.13. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Aurél, † Ilona 

 
† családtagok, élő unoka 

hálaadás a kápolnáért 

Iz 61, 1–2a.10–11 
1Tessz 5, 16–24 
Jn 1,6–8;19–28 

 
ADVENT 3. 
VASÁRNAPJA 

este 6: szentmise a 
kápolna szentelési 
évfordulójára 
emlékezve 

Megemlékezés kápolnánk 

szentelésének 70.  évfordulójáról  

Kápolnánk az Aga utcai ciszter rendház kápolnájaként 
működött, a rend használta. Budapest második 
világháborús ostroma alatt nyitották meg a ciszter atyák 
kápolnájukat a környékbeli hívek számára, hogy ne kelljen 
a távolabbi Szent Imre templomba menniük. Az ostrom 
után sem javult sokat a biztonság Budapesten, ezért 1946-
ban úgy döntött a ciszter rend, hogy a kápolna továbbra is 
fogadja és szolgálja a környékbeli lakosságot. Az akkori 
apát, Endrédy Vencel kérésére a hercegprímás a Szent 
Imre Plébánia kihelyezett káplánságává tette a rendház 
kápolnáját, és működési körzetét a Karolina út – Budaörsi 
út – Hamzsabégi út által határolt területen jelölte ki. A 
főpásztori rendelkezéssel nyilvánossá tett rendházkápolna 
és kihelyezett káplánság a ciszter atyákra volt bízva.  
1950. szeptember 6-án éjjel a ciszter rend tagjait 
karhatalommal kényszerítették a rendház elhagyására. Az 
épületben csak a nyilvános lelkipásztori célokat szolgáló 
kápolna és a hivatalosan ott működő atyák maradhattak. A 
rendházba katonaság költözött, akik – érthető módon – 
nem kívántak egy nyilvános kápolnával egy fedél alatt 
működni, ezért kezdeményezték a kápolna áttelepítését. 
A papságnak kellett új helyet keresni a kápolna számára. 
Olyan helyet kerestek a környéken, amely a háború óta 

gazdátlan, de helyreállítható állapotú. A Bocskai és 
Karolina út sarkán álló ház földszintje – a kápolna mai 
helyisége – lakatlan és romos volt, de 
szükségmegoldásként elfogadhatónak tűnt. A katonaság 
támogatta ezt a megoldást és vállalta a romok eltakarítását 
és a kápolna kiépítését. A liturgikus felszerelést és a 
berendezést a rendházból hozták át. 1950. december 8-
án Dr. Szabó Imre érseki helytartó Boldogasszony 
tiszteletére felszentelte az új kápolnát. A kápolna 
igazgatója dr. Brisits Frigyes, a Szent Imre Gimnázium volt 
igazgatója, segítői pedig Kápolnai Tecelin Emil és 
Mészáros Gellért, volt ciszter tanárok lettek. 
Azóta sok minden történt a történelemben és a kápolna 
történetében: több mint 20 pap szolgált itt 
kápolnaigazgatóként vagy lelkészként. Kb. 10 atya állandó 
kisegítőként misézett a kápolnában rövidebb-hosszabb 
ideig. Számos hívő és illegalitásba kényszerült szerzetes 
látta el a kántori, kápolnagondnoki és sekrestyési 
szolgálatot. (részlet a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Kápolna 50 éves története c. kiadványból, Karolina 
Egyesület, 1997) 
Hálásan köszönjük ezt a családias, barátságos kápolnát. 
„Ez Isten és ember találkozásának csodálatos színtere. Itt 
vársz minket, az élet zarándokútját járó népedet, és itt 
építed fel belőlünk, mint élő kövekből 
Krisztus Titokzatos Testét, az egyházat." (részlet a 
templomszentelés miseszövegéből) 
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December 13-án vasárnap az esti 6-kor Kelemen Imre 
atya hálaadó szentmisét mutat be kápolnánk szentelési 
évfordulója alkalmából. 
 
Az adventben hétfőtől szombatig, minden hétköznap 
reggel roráte misék vannak, ½ 7 órai kezdettel.  
 
A szombat esti adventi gyertyagyújtások az esti mise 
után 19.15-kor kezdődnek, online, a linket a levelezőlistára 
küldjük ki.  
 
A keddi hittanórát Gyuri atya tartja este ½ 7 órai 
kezdettel, a járványhelyzetre tekintettel csak online.  
 
A kápolnatakarítást december 11-én, pénteken a 
cserkészek, december 19-én pedig a Somodi család 
vállalta. Köszönjük.                                         Futakfalvi Bea  
 
Megköszönöm a kápolnát takarítók munkáját, akik 
hetente gondoskodtak arról, hogy tiszta, szép helyen 
gyűlhessünk össze. Nehéz éven leszünk túl. A koronavírus 
átrendezte az életünket, ahogy a takarításét is. Tavasszal 
2 hónap kimaradt, ősszel a megbetegedések miatt 
többször is át kellett szervezni a beosztást. Köszönöm 
mindazoknak a hirtelen beugrását, akik ilyenkor 
kisegítettek. Brunner Noémi vezetésével a T.T. csoport 
végezte idén is a nagytakarítást. A cserkészek minden 
hónapban (a nyarat kivéve) vállaltak 1 alkalmat. Azok az 
őrsök, amelyek komolyan vették feladatukat, 
fegyelmezetten végezték a munkát, tisztán adták át 
közösségünknek a templomot. Ezen kívül még 20 
családnak jár a köszönet. A Jóisten jutalmazzon meg 
mindenkit becsülettel elvégzett munkájáért! 

Olvasmány: Iz 40,1-5.9-11     
Téma: Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink 
szívében. 
 Jahve, a választott nép Istene gondol népére, és nemcsak 
szavakkal vigasztalja a babiloni száműzetés ínségében, 
hanem újra hazavezeti őket, ahogy valaha Egyiptomból. Ő 
maga vonul majd népével, innen a felszólítás: készítsetek 
utat az Úrnak! (Iz 40,3-4) A fölszólítás az égi hatalmakhoz 
szól, mert maga a nép nem képes rá. Isten azzal mutatja ki 
szeretetét, hogy népének minden bűnét megbocsátja. 
Azzal mutatja meg hatalmát, hogy otthonába visszaviszi. 
Sion, vagyis Jeruzsálem ne essék kétségbe, higgyen az 
örömhírben, és hirdesse azt tovább. 
 
Szentlecke: 2Pt 3,8-14     
Téma: Várjuk az új eget és új földet, amely Krisztus végső 
eljövetelekor valósul meg. 
A korai keresztények az Úr visszatértét várták (1Tessz 
4,17), de az váratott magára. Az első keresztény 
nemzedék, de talán már a második is („atyák”) kihalt, és 
mégsem történt meg. Alkalom ez gúnyra és Krisztus 
visszatértének sommás tagadására (2Pt 3,4). Mások 
nyugtalanul kérdezik, miért késlekedik, és mit jelent ez a 
keresztények életére. A válasz: a késés csak látszólagos, 
és oka Isten türelme, hogy mindenkinek időt adjon a 
megtérésre, mert mindenkit üdvözíteni akar. De az idő 
korlátolt, és a keresztényre már most érvényes a jövendő 
új világ törvénye, mely lelkületünk és cselekedeteink 
 

A jövő évi takarítással kapcsolatban szeretném kérni, 
hogy jelentkezzen, aki évi 2 alkalommal tudna vállalni 
egy kb. 2 órás takarítást a kápolnában. Van, aki 
évtizedeken keresztül végezte ezt a munkát, de elszállt 
fölötte az idő, elmúlt 70 éves, és már nem tudja tovább 
vállalni. Megköszönöm áldozatos munkáját és helyette 
kérem a fiatalabbakat, hogy közösségünk érdekében 
vegyék át a feladatot és jelentkezzenek nálam dec. 13-ig. 
Remélem, az is érez magában indíttatást, aki eddig ezt 
nem tette meg és csak a másikra várt! Előre is nagyon 
köszönöm.                              Futakfalvi Bea (30/2306577) 
 

 

A járványhelyzet hírei  

– A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– A vasárnap fél 10-es és az esti 6-os misén 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. 
 
 
 

tisztaságát sürgeti. Béke és igazságosság töltse el 
életünket. 
 
Evangélium: Mk 1,1-8     
Téma:  Bűnbánattal készüljünk a Megváltó eljövetelére 
„Evangélium”: Jó Hír, az örvendetes üzenet maga Jézus 
személye! Igéjében és tettében Isten szól az emberhez. De 
az „evangélium” jelenti egyben a Jézusról szóló keresztény 
üzenetet is. Az alapvető kijelentés Róla pedig ez: Ő a 
Krisztus, az ígért Szabadító és Megváltó, és Ő az Isten Fia. 
Az evangélium, mint élmény és üzenet, Keresztelő Szent 
János fölléptével kezdődik. Ő az útkészítő, aki mindenkitől 
őszinte megtérést és Istenhez fordulást követel: a 
keresztség és a bűnbocsánat előfeltételeit. Jézusra mutat, 
a nála Erősebbre, aki utána jön. 

A HÉT LITURGIÁJA 

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

Az advent meghívás az életre. Az advent feladat – mert ott 
rejlik benne a vágy: nem lehet, hogy csak ennyi az élet. 
Valami többnek kell lennie. Igen, több. Több, mint amivel 
eddig megelégedtem. Az, ami most van, nem elég. A 
vágyakozás színe lila – mondta egy barátom. Mert a 
vágyakozás megtanít arra, hogy melyik az út, amely nem 
az életre vezet. Mert vissza kell fordulnom, hiszen 
zsákutcába kerültem. Az advent arra hív, hogy 
elbúcsúzzam az életem zsákutcáitól és komfortzónájától. 
Új életre hív, egy új kezdetre. Ebben az értelemben az 
advent veszélyes: aki éli az adventet, kilép a rejtettségből, 
kiszolgáltatottá, megérinthetővé válik. (Schwarz: 
Betlehemi láng - részlet) 
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