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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

† Aurél, † Ilona 

 
† családtagok, élő unoka 
† Anna, László, Mária, Etelka 

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 

12.14. 
Hétfő 

½ 7 a kármelita lelki családért 
Szám 24,2-7.15-
17a 
Mt 21,23-27 

du. 5–7 
KERESZTES SZENT 
JÁNOS 

 

12.15. 
Kedd 

½ 7  
Szof 3,1-2.9-13 
Mt 21,28-32 

du. 5–½ 7 
BOLDOG BRENNER 
JÁNOS 

½ 7: Online hittanóra 
 
 

12.16. 
Szerda 

½ 7 † Etelka, † János 
Ter 49,2.8-10 
Mt 1,1-1 

du. 5–7   

12.17. 
Csütörtök 

½ 7 † Katalin 
Jer 23,5-8 
Mt 1,18-24 

du. 5–7   

12.18. 
Péntek 

     ½ 7 
 

 
Bír 13,2-7.24-25a 
Lk 1,5-25 

du. 5–7   

12.19. 
Szombat 

½ 7 
este 6 

 
† Emília, † Aranka 

Iz 7,10-14 
Lk 1,26-38 

  
este ¼ 8: negyedik 
gyertyagyújtás online 

12.20. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

élő Somodi család 
 
† szülők 
† Krisztina 

2Sám 7,1–5.8b–
12.14.a.16 
Róm 16,25–27 
Lk 1,26–38 

 
ADVENT 4. 
VASÁRNAPJA 

 

December 13-án vasárnap este 6-kor Kelemen Imre atya 
hálaadó szentmisét mutat be kápolnánk szentelési 
évfordulója alkalmából. 
 
Adventben hétfőtől szombatig, minden 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 Birher Nándor tartja este ½ 7 órai 
kezdettel, a járványhelyzetre tekintettel csak online.  
 
Láttuk csillagát napkeleten... címmel Molnár-C. Pál 
festményeivel, a Biblia szövegével, december 11-én kerül 
ki a nyomdából egy szép, kemény fedelű 
képeskönyvünk, ami gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt ajánlható. Megtekinthető a kápolnában vagy a 
MCP Múzeum kertjében, előre egyeztetett időpontban.  
Ára 2800,- Ft. Szeretettel: Csillag Éva 
 
Tervezzük, hogy amennyiben a korlátozásokat feloldják, 
karácsonykor tartunk éjféli misét is kápolnánkban, 
melyen a részvétel regisztrációhoz kötött lesz. A 

regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat ld. a 
járványhelyzet híreinél. 
 
A karácsonyi pásztorjátékot idén rendhagyó módon 
tudjuk megtartani. December 24-én a YouTube-csatornán 
lehet majd megtekinteni a gyerekek által készített műsort, 
délután pedig lehetőség lesz a kápolnában 
betlehemlátogatásra. Meglepetéssel is készülünk, melyhez 
dec. 18-ig várunk fotókat, videófelvételeket korábbi 
pásztorjátékokról. A képeket, felvételeket Mészáros 
Péternek kérjük elküldeni a 
meszaros.peter.imre@gmail.com címre. 
 

Ruhavásár, a Nyírségből nézve: Örömmel adom hírül, 
hogy 2020. december 14-én 18 órától kezdődően 
kápolnánk YouTube-csatornáján (bármikor) 
megtekinthetővé válik a Grunda János atyával készült kb. 
egy órás skype-felvétel a ruhaadományaink sorsáról, ill. 
János atya nyírségi tevékenységéről.  A technikai 
tökéletlenségek dacára egész közösségünknek, minden 
kedves adakozónak és segítőnek a legjobb szívvel ajánlom 
a János atyával való megismerkedésnek ezt a különleges 
lehetőségét!                           Márialigetiné Makhult Katalin  
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
december  

13–20. 

1003. szám 
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A kápolnatakarítást december 19-én a Somodi család, 
december 23-án pedig Futakfalvi Bea 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!  

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  

Olvasmány: Iz 61,1-2a. 10-11 
Téma: Egyedül a Megváltó hozza meg az igazi 
boldogságot. 
Az első részben a próféta a meghívatásáról és lélek-
élményéről szól. Nyilván egyben az isteni igére utal: „Íme, 
az Én szolgám, kézen tartom őt... neki adtam az Én 
Lelkemet!” Isten felfogadta őt szolgálatába: királyi, papi, 
prófétai feladatot rótt rá (nincs a mai szövegben). Jézus a 
názáreti zsinagógában e szakaszt magára alkalmazza, Ő 
az, aki jóhírt hoz a szegénynek, és általa értik majd meg 
azt. Az olvasmány második felét az ószövetségi 
Magnificatnak nevezhetnénk. Mint Mária dicsőítő 
himnuszát, ezt is a „szegények” zengik, akik Isten 
irgalmazó szeretetét megtapasztalták. 

 
Szentlecke: 1Tessz 5, 16-24 
Téma: Őrizze meg Isten a szellemeteket, lelketeket és 
testeteket feddhetetlenül! 
„A mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetele” irányítja és alakítja 
a keresztények életét. A közösségben és az egyes 
emberekben élő Lélek megnyilvánulásai az öröm, a mindig 
érvényes ima, az Isten iránti hála és a többi ember 
tulajdonságainak és szokásainak tiszteletben tartása. Még 
a közösség dolgainak bírálata is a Lélek ajándéka. Aki 
bírálni, javítani akar, annak Isten Lelkével kell azt tennie, 
és Isten a béke Istene. Csak mikor lényünk minden rétegét 
és ízét (szellemünket, lelkünket, testünket) átjárja és 
megvilágosítja a Lélek, akkor tudunk megállni Krisztus 
előtt. Akkor majd minden nyilvánvaló lesz számunkra... 
 
Evangélium: Jn 1, 6-8; 19-28 
Téma: Köztetek van az, akit ti nem ismertek. 
Keresztelő Szent János bizonyságot tett a világosságról, 
amely Jézusban, az emberré lett Igében teljesedett be. A 
zsidó hatóság kérdezi: „Ki vagy te?” János előbb tagadólag 
felel: Nem én vagyok; nem vagyok sem az Úr Fölkentje, 
sem Illés, sem a várt próféta. Az ezt követő igenlő válasz 

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 (30/230-65-77) 
 

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.  
A december 24-i éjféli misére is ezen a linken lehet 
feliratkozni. 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. 
 

arra mutat, aki már ott van, de az emberek nem ismerik föl. 
Ott volt Ő János előtt is, és Ő jön János után is: az Úr, 
akinek János egyengeti az útját. Keresztelő János 
nagysága először azon meghívásában rejlik, hogy 
rámutasson a Megváltóra, de aztán abban a tökéletes 
hűségben is, amellyel betölti szent feladatát. 

 

Útravaló  

A HÉT LITURGIÁJA 

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

Adventben különösen is figyelhetünk a csendes 

hangokra. Vegyük észre a vágyódás és az ígéret dallamait: 

„Harmatozzatok egek…”, a remény sorait, „együtt lakik a 

farkas a báránnyal”, a menekülők suttogását, a haldoklók 

sóhaját, a hideg lakásban egyedül élők némaságát. Isten 

hangjára figyelhetek önmagamban is, hiszen engem hívogat, 

engem szólítgat a szeretet szavaival.  

Ahhoz, hogy figyelni tudjunk a hangokra, el kel hallgatni, 

csendben kell maradni. A szenteste „csendes éj”. Már most 

megpróbálkozhatunk azzal, hogy leülünk a templomban és 

elcsendesedünk; az asztalnál meggyújtunk egy gyertyát, 

mielőtt elpakolnánk az ételt; este kimegyünk és pár percig 

felnézünk, fürkésszük az eget. 

Az odahallgató figyelem áhítatra tud hangolni. Nem válunk 

tőle hitbuzgó jámborokká, nem leszünk tőle lelkes 

templomba járók – bár éppen ezekben a napokban jót tud 

tenni egy-egy nyugodt negyedóra a templomban. Az „áhítat 

lelke”, a „jámborság” a Szentlélek ajándéka. Nem is 

mécseshez hasonlít, hanem tűzhöz! Nem csendes szellőhöz, 

hanem viharhoz. Előttünk pedig ott a felhívás: ebbe az erőbe 

állhatunk bele. Úgy, ahogy a vitorlás szeli a tengert, ha jó  a 

széljárás: felvonja a horgonyt, vitorlát bont, kitűzi a zászlót. 

Nem ringatózik tovább a kikötőben. 

Mária figyelmesen hallgatott és ráhagyatkozott erre az erőre. 

Lelkiségi szóval ezt önátadásnak nevezzük. Élete hajójának 

kormányzását átadta az Úristennek. 
Andrea Schwarz: Betlehemi fény, részlet 
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