
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

8.29. 
Vasárnap 

8 
½10 

este 7 

 
Baráth család élő és † tagjai  
† Erzsébet 
Hálából egy papi hivatásért 
 

5Mz 4,1-2.6-8 
Jak 1,17-
18.21b-22.27 
Mk 7,1-8.14-
15.21-23 

 ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  

8.30. 
Hétfő 

7  
1Tessz 4,13-18 
Lk 4,16-30 

   

8.31. 
Kedd 

7  
1Tessz 5,1-6,9-
11 
Lk 4,31-37 

  
este 7: Titokzatos 
Eucharisztia előadás 

9.1. 
Szerda 

7  
Kol 1,1-8 
Lk 4,38-44 

   

9.2. 
Csütörtök 

7  
Kol 1,9-14 
Lk 5,1-11 

este 7–8  
Szentségimádás a 
hivatásokért 

9.3. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Kol 1,15-20 
Lk 5,33-39 

 
NAGY SZENT GERGELY 
PÁPA 

ELSŐ PÉNTEK 
5 órától gyóntatás 

9.4. 
Szombat 

7 
este 6 

 
Kol 1,21-23 
Lk 6,1-5 

 
PALERMÓI SZENT 
ROZÁLIA 

ELSŐ SZOMBAT 

9.5. 
Vasárnap 

8 
½10 

 

Fájdalmak enyhüléséért 
 
 

Iz 35,4-7a 
Jak 2,1-5 
Mk 7.31-37 

 ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
Este 7-kor nincs 
szentmise. 

A HH szerkesztősége szeretettel köszönti a kápolnába 
járó híveket az új tanévben! 

A legfontosabb esemény, ami most előttünk áll, a 
szeptember 5–12. között megrendezésre kerülő 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A NEK-re 
regisztrált kápolnai csoportban már közel 120-an vagyunk. 
 

A NEK programjaira augusztus 29-én lezárul a jelentkezés, 
a jegyeket augusztus 30. után küldik ki a szervezők: 
akinek van saját regisztrált fiókja, az emailben kapja meg, 
akiket Szemán Andi regisztrált, azokét ő kapja meg és küldi 
el vagy adja oda a résztvevőnek. A belépésnél a jegyet 
kinyomtatva vagy okostelefonon kell majd bemutatni. Aki a 
nyilvános szentmiséken (nyitó, szombati körmenettel és 
záró pápai mise) szeretne részt venni, de nem jelentkezett, 
megteheti regisztráció nélkül is, akkor azonban már csak 
hátrább lesz helye és nem a kápolnás csoporttal. A 
misékre kb. 2 órával a kezdés előtt érdemes érkezni a 
beengedés és átvizsgálások miatt (a kezdés előtt 2,5 órás 
műsor lesz).  Ételt, italt (műanyag flakonban), tábori 
összecsukható kisszéket lehet és ajánlott vinni, mert a 
Hősök terén ülőhelyet nem biztosítanak a szervezők. 
Azonban minden szektorban gondoskodnak külön 
mellékhelyiségről.  
A hatályos kormányrendelet alapján a NEK egyik 
rendezvényén való részvételhez sincs jelenleg szükség 

védettségi igazolásra, de a szervezők kérik, hogy felelős 
magatartásával mindenki járuljon hozzá saját maga és a 
többi résztvevő egészségének megóvásához.  
 

További gyakorlati információk az iec2020.hu honlapon, a 
"hírek" fül alatt az augusztus 19-i bejegyzésben találhatók. 
Kérdésekkel Szemán Andit lehet keresni 
(andrea.szeman05@gmail.com, 06/30 381 1770). 
A Kongresszust számos rendezvény kíséri, mint például  
a Szent István téri vásár szeptember 4–12., minden nap 
10.00–21.00, az Ars Sacra Fesztivál: szeptember 4–12., 
majd egy héttel később az Ars Sacra Filmfesztivál: 
szeptember 13–19. a Tabán Moziban. 
Részletes program a NEK honlapján. 

A kápolna hírei 

Augusztus 31-én, kedden, este 7 órai kezdettel Gyuri 
atya osztja meg velünk gondolatait Titokzatos Eucharisztia 
– felkészülés a Kongresszuson való részvételre címmel. 
Helyszín: a kápolna. 
 

Szeptember 1-je első csütörtök, este 7–8 között 
szentségimádás lesz a hivatásokért. 
Első pénteken reggel 7-kor és este 6-kor is van szentmise. 
5 órától gyóntatás. Első szombaton reggel 7-kor 
szentmise van, nem igeliturgia. 

NAPTÁR 
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Szeptember 5-én vasárnap 15.00–18.00 között lesz a 
NEK ünnepélyes nyitó miséje elsőáldozással, ezért 
Bíboros úr kérésére az esti szentmisék elmaradnak. Aki 
nem vesz részt személyesen a nyitó misén, kápolnánkban 
választhatja a szombat esti 6-os, a vasárnap reggel 8-as 
vagy fél 10-es szentmisét.  
A tanév kezdetétől ismét a megszokott rendben üzemel a 
kápolna. A pandémia miatti korlátozások alatt megszokotthoz 
képest azonban van változás: 

- a távolságtartási kötelezettség miatt bevezetett 11 
órás mise megszűnik, 

- a miséken regisztráció nélkül lehet részt venni, 
- de csak személyesen, nincs online közvetítés. 

 

A mindennapos szentségimádás szeptember közepén indul 
újra, a hittanórák is csak a NEK után kezdődnek. 
A kápolnatakarítást augusztus 28-án a Rozványi család, 
szeptember 4-én a Vasbányai-Alpár család vállalta. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

Olvasmány: 5Mz 4,1-2.6-8 

Téma: Tartsátok meg pontosan és lelkiismeretesen az 
Isten parancsait 

Isten népe a törvényt nem súlyos teherként, hanem Isten 
ajándékaként fogadta, útjelzőül a népnek és egyénnek. 
Isten irányítását úgy akarja elismerni és követni, ahogy 
Isten adta. Semmit hozzá nem tenni, semmit el nem venni: 
ez ma is, akkor is érvényes, és nem rabszolgaság, hanem 
egyenesség és szabadság.    Az 5Mz 4,6-8-hoz: Más 
népek (egyiptomiak, görögök) büszkék lehettek filozófusaik 
bölcsességére, Isten népének kiválósága viszont a 
Törvény. Benne Isten bölcsessége, igen, maga Isten van 
népe közt oly módon, amelyet csak Fiának emberré válása 
és a Szentlélek leszállása múlhatott fölül. Bennünket 
keresztényeket gondolkozóba ejthet, hogy a hívő zsidóság 
ma is még a ,,Törvény örömének ünnepét'' üli. 

Szentlecke: Jak 1,17-18.21-22.27            

Téma: Jézus tanítását tettekre kell váltanunk 

Isten, mindenek teremtője (,,a csillagzatok Atyja'': Jak 1,17) 
teljesen tiszta lényében, és egyértelmű működésében. 
Nem állít csapdát nekünk. Istentől csak jót kapunk, ez a hit 
kijelentése. Ez olykor látszólag ellentétben áll a tapasztalati 
tényekkel, de ezek helyes magyarázatát belátja az, aki 
megkapta Isten legnagyobb ajándékát, „az Igazság Igéjét”: 
Jézus Krisztus evangéliumát. A szentlecke második 
felében ehhez egy intés csatlakozik: A keresztény, aki 
eljutott a hitre, megkeresztelkedett, és vele ,,új teremtéssé'' 
lett, s a tetteivel igazolja azt. Mindig nyitott szívvel 
hallgassa az igét, és fordítsa tettekre! 

Evangélium: Mk 7,1-8.14-15.21-23     

Téma: Isten parancsa fontosabb, mint az ősök 
hagyománya. 
E szakaszban az evangélista vitabeszédbe foglalja össze 
Jézus igéit a tisztaság és tisztátalanság kérdéséről; ehhez 
járul melléktárgyként, hogy mi a viszony Isten törvényei és 
az emberek szabályai, vagyis a ,,régiek hagyományai'' 
közt. Jézus először a farizeusokhoz és írástudókhoz szól, 
aztán a néphez s végül övéihez. Nemcsak Jézus 
kortársaira jellemző, hogy Isten törvényeit félretéve lesik a 
kordivat gyakorlatát és szokásait, ez ma is fönnáll. Jézus a 
,,tiszta és tisztátalan'' magyarázatával csatlakozik a 
próféták sorához, akik tiszta emberszíveket kerestek, nem 
pedig külső tettekben fitogtatott tisztaságot! 

Útravaló 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 
ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)  
Jézus megígérte, hogy valahányszor egy csoportnyi ember 
együtt imádkozik, ő ott lesz velük. A korai egyház szó 

szerint vette ezt az ígéretet. […] Keresztényként ma is szó 
szerint kell vennünk. A keresztény élet közösségben 
tartható fenn, azáltal, hogy rituálisan összegyűlünk Isten 
igéje köré, és megtörjük a kenyeret. Fontos azonban 
megértenünk, hogy ez nem egyszerűen egy társas 
összejövetel. Amikor összegyűlünk Isten igéje köré, és 
megtörjük a kenyeret, ez egy rituális összejövetel, és a 
rítus – a hétköznapi találkozókkal ellentétben – olyan 
átalakító erőt hordoz, amely túl van mindazon, ami a jelen 
lévő fizikai, pszichológiai és társas dinamikákon keresztül 
megérthető és megmagyarázható. […] A rítus gyógyító, 
erőt adó hatására nem tudunk racionális magyarázatot 
adni. Egyszerűen csak működik. Úgy, ahogyan a csók – 
minden rítusok közül a legősibb. A csók olyasmit közöl, 
amire a szavak nem képesek, és nem szükséges bármiféle 
metafizikát keríteni köré. […]  
A keresztényeknek mindig is voltak ilyen rítusaik, csak más 
volt a nevük: bemerítkezés, keresztség, áldások, Isten 
igéjének közös hallgatása, a kenyér közös megtörése. A 
fontosabb rítusokat a keresztények többsége szentségnek 
nevezte. […] Amikor rituálisan összegyűlünk, hogy Isten 
igéjét hallgassuk, és megtörjük a kenyeret, ahogyan Jézus 
meghagyta, nem azért jövünk össze, hogy családi vagy 
közösségi találkozót tartsunk, az érzelmeinkről és a 
problémáinkról beszélgessünk, közösségi terápián 
vegyünk részt, s még csak azért sem, hogy új életre keltsük 
tétova hitünket egy pogány világban. Azért gyűlünk össze, 
hogy közösségben imádjuk Istent, és engedjük, hogy 
elvégezze bennünk azt, amit mi nem vagyunk képesek 
elvégezni magunkban, nevezetesen, hogy hitet adjon 
nekünk, és közösséggé tegyen minket, túl ellentmondásos 
érzelmi vonzalmainkon és mindazokon a dolgokon, 
amelyek miatt terápiára van szükségünk. […] 
A hit azáltal marad fenn, hogy a hívők rituálisan 
összegyűlnek Isten igéje körül, és megtörik a kenyeret. 
Ahogy egy házasság vagy család is úgy óvja magát a 
széthullástól, hogy kijelenti: a megbeszélt időben itthon 
leszünk, mindennap kétszer együtt étkezünk, és legalább 
naponta egyszer összegyűlünk a nappaliban… akkor is, ha 
mindenki unatkozik, és akkor is, ha a család fele állandóan 
tiltakozik ez ellen, mondván, hogy nem éri meg a 
fáradságot. Ahogy egy emberi családnak meghatározott, 
egyszerű, ismétlődő, kiszámítható, unalmas szertartásokra 
van szüksége a megmaradáshoz, ugyanígy a 
keresztények családjának is. Rituális összejövetelek nélkül 
hamarosan szétesünk, mint bármelyik család. Egy olyan 
korban, amelyben annyira nehéz megtartani a hitet és a 
közösséget, nem létezhet jobb tanács számunkra annál, 
amelyet maga Jézus adott: gyűljetek össze Isten igéje köré 
és törjétek meg együtt a kenyeret! Elég, ha összegyűlünk 
az ő nevében az általa ránk hagyott egyszerű és világos 
rítusok köré. Megígérte, hogy a többit ő végzi el.  

(Részlet Ronald Rolheiser: Üdvözült vágy c. könyvéből) 
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