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Kedves Karolina-család! 
 
Nem a mi érdemünk, hanem az Úr ajándéka, hogy nagyon hálás szívvel zárhatunk le egy nem 
könnyű esztendőt. Az évet leginkább meghatározó esemény, a vírushelyzet, és az Úrnak a benne 
rejlő, mindannyiunkhoz szóló hívása mélyebb megtérésre, gondviselésbe vetett hitre, bizalomra, 
mélyebb imádságra szólít. Hogyan feleltünk erre? 
 
Az Úrnak szóló hála után megköszönjük azt, hogy egymásra bízott minket, a kápolnai közösséget. 
Mindannyiunknak megköszönjük, amit ki-ki a közösségért tett. Ezekkel a szolgálatokkal is Istent 
szolgáljuk a ránk bízottakban. 
 
Kápolnaigazgatóként Forgács Alajos atyát augusztustól Kelemen Imre atya váltotta. 
Bálint atya változatlanul szívesen jön a fél 10-es szentmisékre.  
Ajándék, hogy ősztől Györgydeák Márton atya vállalta a vasárnap esti szentmiséket. 
Köszönjük Nándor diakónus testvérünk szolgálatát a vasárnap esti miséken és a hittanórákon. 
 
Újszülöttekkel és keresztelésükkel bizakodva nézhetünk a jövőbe: 
Csizy Gergelyéknek első gyermekként Benjámint ajándékozta az Úr januárban,  
Asbót Mártonék családjában a harmadik gyermeknek, Dánielnek volt a keresztelője februárban, 
Portkó Attiláék családjában nyáron Anna született, 
Csizy Jakabéknál első gyermekként nyáron Sára született,  
a Dobos családban ugyancsak nyáron született a harmadik kislány, Janka. 
 
Elsőáldozóink szeptemberben nagyon nyitott szívvel és nagyon boldogan fogadták az Urat: 

Bánsági Borbála 
Bodrog Jónás 
Fogarasi Sámuel 
Gassama-Kele Borbála 
Gassama-Kele Dorottya 
Keller Illés 
Szemere Botond 
Szkladányi Hümér 
Szőke Bendegúz 

Köszönjük a felkészítést Csóka Andrásnak. 
 
Egy házasságkötés is volt kápolnánkban, májusban: Langer József és Bojtor Gizella. 
 
50 éves házassági évfordulót ünnepeltek júniusban Köröndi László és Ruszthi Mária. 
 
Elhunytjaink:  
Februárban Paál Tamást, 
nagyszombaton Kőrössy Lászlót szólította magához az Úr, 
Péter Pál testvérünket novemberben temettük. 
 
A kápolna megszokott életét nagyban befolyásolta a vírushelyzet, sok program elmaradt, nem 
tudott megvalósulni, ennek ellenére nem állt meg az élet. 
A Karolina Egyesület szervezésében megrendezésre került a farsang februárban és 
szeptemberben a helyzet lehetővé tette a Karolinás Pikniknek a találkozást. 
A cserkészek nagyon rövid idő alatt a bizonytalan helyzet közepette sikeresen szervezték meg a 
nyári cserkésztábort, mellyel sok cserkész gyermeknek és családjaiknak okoztak örömet.  
Karácsonyi pásztorjátékunk is megvalósulhatott, bár egész más formában, de mindannyiunk 
örömére szolgálta a közösséget. 
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Köszönöm a hétköznapi szentmisék és a rózsafüzér, valamint a délutáni-esti szentségimádás 
résztvevőinek háttérben elmondott és alapozóan fontos imáit. 
 
Köszönöm az áldoztatók szolgálatát. 
 
Köszönet a szentmisék zenei szolgálatáért, legyen az gitáros vagy orgonás. 
Az énekkar tagjai a vírushelyzet miatt csak telefonon, emailben találkozhattak.  
 
Új feladat volt idén a szentmiséink és a hittanok közvetítésének szervezése, bonyolítása.  
Hála érte. 
 
Köszönetet mondok a kápolna működtetésében ellátott feladatok lelkiismeretes elvégzéséért: a 
gondnoki, a karbantartási, a szervezési háttérmunkákért, a sekrestyési szolgálatért, a liturgikus 
ruhák rendben tartásáért. 
 
A különböző csoportok, közösségek a lehetőségekhez képest próbáltak találkozni.  
2020-ban született egy új felnőtt kisközösség és egy fiatal házasokból álló csoport.  
 
A vírushelyzetben különösen sokat jelentett a kommunikációs csoport munkája: nagyon jól és 
sok áldozattal szerkesztették a Heti Híradót, a honlapot, a levelező listát, a „Kitekintőt”, a 
Facebook-ot. 
  
Nagyon nagy ajándék a hétköznap délutáni szentségimádás.  
 
Hálát adunk, hogy januárban volt „Kísért imádság hete”.   
Hálát adunk, hogy a „Lelki örökbefogadás” imájában majdnem harmincan vettek részt.  
Az „édesapák” és „édesanyák” imáját is köszönjük. 
 
Köszönjük a karitászcsoport munkáját és figyelmes szolgálatát.  
Sokaknak szerzett örömet a nyáreleji, Lyukóbányára, és októberben a Nyírségbe küldött, 
hatalmas mennyiségű összegyűjtött ruha. Nagyon jó volt, hogy a fiatalok is segítettek. 
 
Az újságokkal és egyházi könyvekkel való ellátást is köszönjük. 
 
A kápolnatakarítás szolgálatát minden résztvevőnek köszönjük. 
 
A könyvelést, a pénzügyi, gazdasági ügyeket az egyházmegye jóváhagyásával egy három főből 
álló csapat veszi át: Arendt Ágost, Rozványi Balázs és Végh Pál. 
 
Bár a járvány miatt a kápolnába járók száma érezhetően csökkent, a perselypénz a 
bankszámlára utalt összegekkel együtt nem lett kevesebb a korábbi évekhez képest.  
Köszönjük a külön-gyűjtések nagylelkű adományait is. 
A kápolna gazdálkodását a Tarcali utcai lakás bérbeadása is segíti.  
A kápolna támogatta a SarokPont berendezését: ebből a pénzből lettek a hangfalak, a 
vetítővászon és a projektor. 
 
A SarokPont felújítási munkáiban köszönettel tartozunk azoknak, akik kétkezi munkájukkal, 
személyes fizikai és szakmai segítségükkel járultak hozzá a költségek csökkentéséhez és a 
minőségi kivitelezéshez. Külön köszönet a pince lomtalanításában résztvevőknek is. 
 
Minden ajándékáért legyen köszönet az Úrnak és azoknak, akiket indított a szolgálatra, és 
akik ezt az indítást elfogadva áldozatosan szolgáltak. Az Úr nem azt nézi, hogy mit és 
mennyit tettünk, hanem a szívet, a lelkületet. 
 
2020. december 31.  Müller György atya 


