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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 6 

élő Somodi család 
 
† szülők 

 

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

 
ADVENT 4. 
VASÁRNAPJA 

 

12.21. 
Hétfő 

½ 7 élő Kinga 
Én 2,8-14 v. Szof 
3,14-18a 
Lk 1,39-45 

du. 5–7 
KANIZIUSZ SZENT 
PÉTER 

5–7: gyóntatás 

12.22. 
Kedd 

½ 7 
† édesapa, élő és † 

szeretteink 
1Sám 1,24-28 
Lk 1,46-56 

du. 5–½ 7  
5–7: gyóntatás  
½ 7: Online hittanóra 
 

12.23. 
Szerda 

½ 7 † Krisztina 
Mal 3,1-4.23-24 
Lk 1,57-66 

du. 5–7  5–7: gyóntatás 

12.24. 
Csütörtök 

8 † László 
2Sám 7,1-5.8b-11.16 
Lk 1,67-79 

  
1–4: betlehem 
látogatás 

12.25. 
Péntek 

8 
½10 

11 
este 6 

 
Testi-lelki gyógyulásért 

Iz 52,7-10 
Zsid 1,1-6 
Jn 1,1-18 

 KARÁCSONY  

12.26. 
Szombat 

8 
este 6 

 
ApCsel 6,8-10; 7,54-
59 
Mt 10,17-22 

 
SZENT ISTVÁN 
VÉRTANÚ 

 

12.27. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

 

Sir 3,3-7.14-17a v. 
Ter 15,1-6;21,1-3 
Kol 3,12-21 v. Zsid 
11,8.11-12.17-19 
Lk 2,22-40 

 
SZENT CSALÁD 
VASÁRNAPJA 

 

Hétfőn, kedden és szerdán 5-7 óra között Gyuri atya és 
Bálint atya várja a gyónni érkezőket. 
 
A keddi hittanórát Gyuri atya 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 
 
24-én a reggeli mise 8 órakor van. 13 és 16 óra között 
nyitva tartjuk a kápolnát, lehetőség van a betlehem 
meglátogatására és a csendes imádságra. Tervezzük, 
hogy amennyiben a korlátozásokat feloldják, karácsonykor 
tartunk éjféli misét is kápolnánkban, melyen a részvétel 
regisztrációhoz kötött lesz. Az éjféli mise megtartásáról a 
levelezőlistán küldünk tájékoztatást. Regisztrálni a 
szokásos linken lehet, december 23-án éjfélig. A telefonos 

regisztrációt Végh Pál fogadja. A linket és a telefonszámot 
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 
és meglepetésünket. 
 
25-én, Karácsony első napján vasárnapi miserend van. 
Csak a ½ 10-es és az esti 6-os szentmisére kérünk 
regisztrációt, viszont erre a napra a SarokPontot is 
megnyitjuk a szentmisén részt venni kívánók részére, így 
az egészségünket védő szabályok betartása mellett 
többen is biztonságosan részt vehetünk a karácsonyi 
szentmisén.  
 
26-án, Karácsony másnapján reggel 8-kor és este 6-kor 
is lesz szentmise. 
 
Édesapák imája, Édesanyák imája, Lelki Adoptáció 
 Az év végén érdemes egy pillanatra megállni és emlékezni 
arra, hogy kápolnánkban évek óta, heti egy alkalommal 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2020. 
december  

20–27. 

1004. szám 



közösségben imádkoznak az édesanyák és az édesapák: 
férjükért, feleségükért, gyermekeikért, 
keresztgyermekeikért, unokáikért, és az általuk kiválasztott 
atyáért. Ezt szeretteinkért való őrtállásnak is nevezném, 
amikor is a Mennyei Atya kezébe helyezzük őket. 
A Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna hívő közössége 
eredendően hivatott arra, hogy a veszélyeztetett 
magzatokért imádkozzon. Az imádság kilenc hónapig tart. 
Általában a kápolna búcsúnapján, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén kezdődik és kilenc hónap 
elteltével, december 24-én ér véget. Csak a mennyei 
születésnapunkon ismerjük meg azokat a gyermekeket, 
akiket imádságunkkal világra segítettünk. Hálát adunk 
Isten irgalmas szeretetének ezen megnyilvánulásaiért!                                                                           

Szkladányi László 

Szeretettel hívlak benneteket a 2021. január 31–február 
5. között tartandó kísért imádság hetére, mely egy 
mindennapokban végezhető, személyesen kísért 
szentignáci lelkigyakorlat, az idén a járványhelyzetre 
tekintettel online. A részleteket olvashatjátok majd a 
levelezőlistán.                               Arendtné Salacz Nadine 
 

Olvasmány: 2Sám 7,1-5.8-11.16 
Téma: Dávid királysága a családjából származó Messiás 
révén szilárdan áll mindörökké. 
Isten, aki Egyiptomból kihozta a népét, és a Sínainál 
szövetséget kötött vele (2Mz 20,2;24,3-8), Dávidot népe 
királyává tette. Dávid az Ő választottja, az Ő kedves 
„szolgája” (2Sám 7,5), az, aki más módon, de Mózes 
feladatát folytatja. Dávid épít majd templomot a 
frigyládának, amely jele Isten üdvözítő jelenlétének népe 
közt. Isten nem szorul kőtemplomra; Ő jelen van minden 
helyen és minden embernek. Maga Isten fog Dávidnak 
„házat” építeni, vagyis családját fönntartani az idők 
beteljesüléséig, addig, míg Szűz Mária világra hozza Dávid 
igazi trónörökösét. 
Szentlecke: Róm 16,25-27 
Téma: Krisztusban nyilvánvalóvá lett, és beteljesedett 
Isten üdvözítő szándéka 
A rómaiakhoz írt levél Istent dicsőítő himnusszal zárul, 
Istentől egyedül kapja az evangélium meggyőző és 
megváltó erejét. Isten hozta létre a szent közösséget, Ő ad 
erőt neki, hogy értse a jó hírt és aszerint éljen. Az 
Ószövetségben csak utalás volt Isten szándékaira, de az 
evangéliumban a titok kinyilvánult. Fia elküldésével Isten 
belenyúlt a történelembe; most minden nép az Ő népe, 
akiket a hitre meghívott. Nyilván, Isten az emberiség 
problémáit nem iktatta ki a világból, nem mutatott külső, 
látható hatalmat. De képessé tett bennünket, a „kereszt 
dőresége által”, hogy ezután nyomorúságunkat megértsük 
és legyőzzük. 

Evangélium: Lk 1,26-38 
Téma: Isten megígéri a Megváltó születését, aki Király 
mindörökké. 
Isten a Dávid királynak adott ígéretét – túl minden emberi 
hűtlenségen – beteljesítette. Végérvényesen betöltötte 
Jézusban, Dávid fiában. Nem kellett ehhez Istennek 
semmilyen hatalmi eszköz, csak egy kellett, a Szűz 
beleegyezése, akit Ő szemelt ki arra, hogy a Megváltó 
Anyja legyen. És Mária, képviselve az egész emberi 
nemet, kimondotta az Igen-t.   
 

A kápolnatakarítást december 23-án Futakfalvi Bea, 
december 31-én pedig az Arendt család vállalta. 
Köszönjük.                                                     Futakfalvi Bea 

 

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. 
 

December 27. Szent János Apostol: János a szeretett  
tanítvány. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az 
első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és 
ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz 
osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet 
láthatjuk életében. Tanuljuk meg Isten gazdagságát 
szemlélni János apostollal. Ha nem is tudunk együtt járni 
Jézussal Jeruzsálem utcáin, Galilea mezein, mint János, 
mégis csatlakozhatunk hozzá szeretetben kiteljesülő 
életünkkel. Kérjük Istentől a Krisztussal való személyes 
találkozás örömét, hogy kimeríthetetlen szeretetéről 
tehessünk tanúságot egész életünkben. 
 

Útravaló  

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

A HÉT LITURGIÁJA 

Isten általában  

nagyon halkan  

lesz emberré 

az angyalok nem énekelnek 

a királyok elmennek 

a pásztorok a nyájukat őrzik 

 

Isten általában  

nagyon halkan  

lesz emberré 

a nyilvánosság előtt rejtve marad 

az emberek nem veszik észre 

 

egy kis kétszobás lakásban 

menekülttáborban 

betegszobában 

éjszaka a kétségbeesésben 

a magány órájában 

a szeretett személy örömében 

 

Isten általában  

nagyon halkan  

lesz emberré 

amikor az emberek emberré lesznek 
Andrea Schwarz: Betlehemi fény (részlet) 
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