
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

9.12. 
Vasárnap 

este 7  
Iz 50, 5-9a 
Jak 2, 14-18 
Mk 8, 27-35 

 ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Délelőtt nincsenek 
szentmisék. 

9.13. 
Hétfő 

7  
1Tim 2,1-8 
Lk 7,1-10 

5–7 
ARANYSZÁJÚ SZENT 
JÁNOS 

 

9.14. 
Kedd 

7  
1Tim 3,1-13 
Lk 7,11-17 

5–7 SZENT KERESZT 
FELMAGASZTALÁSA 

 

9.15. 
Szerda 

7  
1Tim 3,14-16 
Lk 7,31-35 

5–7 
  

9.16. 
Csütörtök 

7  
1Tim 4,12-16 
Lk 7,36-50 

5–7 SZENT KORNÉL ÉS 
CIPIRÁN 

 

9.17. 
Péntek 

7  
1Tim 6,2c-12 
Lk 8,1-3 

5–7 BELLARMIN SZENT 
RÓBERT 

 

9.18. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Erzsébet  

Ef 4,1-7-11-13 
Mt 9,9-13 

   

9.19. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária, † Sándor 

 
 

Bölcs 2, 12.17-20 
Jak 3,16 - 4,3 
Mk 9, 30-37 

 ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
A ½  10-es mise után: 
SarokPont megnyitó és 
szentelés 

Szeptember 12-én az Eucharisztikus Kongresszus 
zárómiséje miatt, Erdő Péter bíboros úr rendelkezése 
értelmében Budapest templomaiban nem lesznek 
megtartva a délelőtti szentmisék. Ezen a vasárnapon 
kápolnánkban csak este 7-kor lesz mise. 

A héten elkezdődnek a szentségimádások, a kápolna 
minden hétköznap 5–7 óra között nyitva lesz csendes 
imádságra.  
 
Végh Pál zarándoklatot szervez a soroksári Fatimai 
Szűzanya Templomba szeptember 17-én péntek 
délutánra. A program 16.00-kor szentmisével kezdődik, 
majd litánia, a Fatimai Szűzanyáról szóló előadás és az 
elzártság ideje alatti lelki élmények megosztása várja a 
résztvevőket. Aki szívesen részt vesz és/vagy több 
információra van szüksége, jelentkezzen Végh Pálnál 
(veghpal@t-online.hu, 0620/974-6563). 
 
Szeptember 19-én a ½ 10-es szentmise után tartjuk a 
SarokPont ünnepélyes megnyitóját és megszentelését. 
Mindenkit szeretettel várunk!                          Szabó Zsolt 
 
A kápolnatakarítást szeptember 10-én a cserkészek, 
szeptember 18-án pedig az Ifjú házasok vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 

Vasárnap véget ér a NEK, amire olyan sok éven át 
készültünk. Már több felhívás is megjelent a médiában 
azzal kapcsolatban, hogy osszuk meg élményeinket a 
Kongresszussal kapcsolatban. A Heti Híradó is szeretne 
csatlakozni a felhívásokhoz és beszámolni az 
Eucharisztikus Kongresszus kápolnánkat érintő 
gyümölcseiről, ezért a Híradó szerkesztősége hívja a 
közösség tagjait, hogy készítsenek rövid beszámolót a 
Kongresszus által kapott ajándékokról, élményekről, 
érintettségekről, felismerésekről, hogy közzé tehessünk a 
Híradó hasábjain. A beszámolókat szeptember végéig 
várjuk a snadine@t-online,hu címre. Reméljük, hogy sok 
írás érkezik majd és egyéni élményeinkkel a közösséget is 
gazdagíthatjuk. Az írások szerkesztési jogát fenntartjuk, 
mert a Híradó formátuma szoros határokat szabnak 
nekünk a hellyel és a tartalommal való gazdálkodásban. 
 

A koordinációs csoport beszámolója 

2021. március 24-én a levelezőlistára kiment egy levél, Hol 
tart a Karolina Expressz? címmel. A levél beszámolót 
tartalmazott arról, hogy a 2019-es Csattogó-völgyi nyári 
tábor után, hogyan kezdett el szerveződni a kápolna 
közösségi életének újraszervezése, újragondolása Michael 
White/Tom Corcoran: Újraépítve c. könyve alapján, milyen 
feladatkörök alakultak és kik a tagjai azoknak a segítő 
csoportoknak, akik felelősséget vállaltak a kápolna 
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életének adott területéért (pasztoráció, liturgia, 
kommunikáció, karitász, fenntartás, Karolina Egyesület). A 
Karolina Expresszt a vírusidők sem állították meg, de 
kevesebb lehetőség volt a közösségi életre, az is inkább az 
online térben. Erre nem voltunk teljesen felkészülve, ezért 
több szokásos program is elmaradt az elmúlt tanévben. 
Hogy az új tanévet jobban előkészítsük, júniusban 
elkezdtük tervezni a 2021-22-es tanév kápolnai 
programjait, melyek keretet adhatnak a kápolna közösségi 
életének. A keret fontos, a programok fontosak, de még 
fontosabb az, hogy merre akarja vezetni a Szentlélek a 
kápolna közösségét. Ennek keresésére a koordinációs 
csoportnak azon tagjai, akik nyitottnak mutatkoztak a lelki 
délutánra, augusztus 29-én délután összejöttek, hogy 
imádságos szellemben, az Istenre figyelve, a közösségi 
megkülönböztetés eszközével keressék, merre mutat utat 
a Lélek a kápolna közösségének. Az alábbiakban ennek 
eredményét szeretnénk bemutatni: 
Az első imádságos reflexióban arra figyeltünk, milyen 
közösségben éreznénk jól magunkat, mitől vonzó 
számunkra a közösség. A saját víziók megosztása után 
három szót kellett kiemelni, ami mindenképpen fontos a 
közösségi életben. Az elhangzott szavakat felírtuk és a 
leggyakoribb kilencet kiemeltük, majd értelmeztük őket. 
Utána pontozással kiválasztottuk a három legfontosabbnak 
tartott szót. A választás a következő szavakra esett: 
személyes istenkapcsolat, szeretetközösség és 
kisközösségek. Ezután újabb személyes imában 

szentírási képet, idézetet kerestünk, ami a fentiekkel 
összhangban mottója lehetne ennek az évnek. A 
Szentlélek az utolsó vacsora történetéhez vezetett 
bennünket és a következő sort emelte ki: „Úgy 
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 
13, 34) A küldetést, ami köré ebben az évben szervezni 
szeretnénk a kápolna közösségi életét így lehetne röviden 
összefoglalni: 
A Karolina kápolna nagy családjában olyan 
szeretetközösség megvalósítására törekszünk, melynek 
középpontjában Isten és a vele való személyes 
kapcsolat mélyülése (annak megismerése és 
megtapasztalása, „ahogy én szerettelek titeket”) áll.  
Célunk, hogy közösségünk tagjai éljék és tapasztalják 
Isten szeretetét és elfogadását („úgy szeressétek ti is 
egymást”). Ennek terepe és közege a kápolnát alkotó 
sokszínű kisközösségekben megvalósított szeretetteljes 
el- és befogadáson, bizalmon, nyitottságon, megértésen, 
őszinte érdeklődésen alapuló emberi kapcsolatok, melyek 
az Isten gyógyító szeretetét jelenítik meg a közösség tagjai 
számára. Törekvésünk, hogy a Karolina kápolna nagy 
családja felé a kisközösségek szolgáló odafigyeléssel, 
Isten szeretetéből fakadó lelkesedéssel legyenek jelen, 
tudva, hogy a szentmise közös ünneplése forrasztja 
egységbe és részesít mindenkit az egyes kisközösségek 
gyümölcseiből. 
 

Olvasmány: Iz 50,5-9a 

Téma: A megígért Megváltó: Isten szolgája, a fájdalmak 
férfija. Szenvedése végül diadalt arat. 

Az Izajás-könyv második felében négy helyen van szó 
„Isten szolgájáról” (Ebed-Jahve: a szenvedő Messiás). A 
mai szakaszban prófétaként lép elénk. Fülét és egész 
lényét kitárta Isten szavára, és a szolgálatába állt. Ez 
üldözést és durvaságot hozott fejére, és végül halálát 
okozta (a 29. vasárnap 1. olvasmánya). De Istennel egynek 
tudja magát, és így semmi sem ijeszti. A szöveg nem 
mondja, hogy ki az a „szenvedő szolga”, aki itt magáról 
beszél. Jézus tárja föl az értelmet, mikor ezt az ószövetségi 
szöveget magára vonatkoztatja; Ő fogja össze a maga 
személyében minden próféta küldetését és sorsát. Életét 
és főleg szenvedését, halálát az emberek szolgálatának, 
megváltásának szenteli. 

 

Szentlecke: Jak 2,14-18 

Téma: A hit, ha tettei nincsenek, mit sem használ. 

A hit önmagában, tettek nélkül, csak halott hit és nem 
üdvözít. Jakab apostol tevékeny kereszténységet sürget. A 
helyes hit még nem ajánlólevél a mennyek országába. A 
hitnél is fontosabb az ember cselekedete, amely a hit 
alapjaira épül. Csak tetteinkben lesz láthatóvá, hitünk igaz-
e és hatékony-e. Az apostol említette példa nem légből 
kapott. Még a mi szentmise-liturgiánkban is az elbocsátó 
mondat: „Menjetek békével” – hazugsággá lehet... 
Szegények nálunk is akadnak... 

 

Evangélium: Mk 8,27-35 

Téma: A Messiás hivatása, hogy önként vállalt 
szenvedésével váltsa meg a világot. 

Jézus e résztől kezdve nem példabeszédekben szól, 
hanem legbensőbb titkait kezdi föltárni az apostoloknak. 
De ők még most sem értik. A mai szakasz három részből 
áll: Szt. Péter vallomása a Messiásról, a kínszenvedés első 
megjövendölése és felhívás a kereszt követésére. A 
kijelentés, hogy az Emberfiának szenvednie kell, 
szükséges kiegészítése és kiigazítása Péter 
vallomásának: „Te vagy a Messiás”. A Messiás cím 
,,Fölkent''-et jelent, ahogy olajjal felkenték a királyokat 
koronázás helyett. Jézus ritkán alkalmazza e címet 
magára, mert abban az időben elferdült politikai-
nacionalista elképzelések terhelték meg a címet. Ellenben 
a Szenvedő Isten-szolgáról szóló jövendölésben (1. 
olvasmány) látja a maga útját. És aki tanítványa akar lenni, 
az ezen a sötét, göröngyös úton kell, hogy kövesse, ahol 
az egyetlen fény az Isten szavában való szilárd hit. 

 
Szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
püspök, vértanúk. A keresztényüldözések idején, 
tévtanítások közepette egymást segítve és támogatva 
mutatott példát a két ma ünnepelt szent az Isten iránti 
szeretetre. Isten ma is meglátogatja népét, és nagy 
dolgokat tesz, hogy ki-ki végezze tőle telhetően jól a 
szolgálatát. 
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Vágyakozó szeretettel kell átölelni 

feladatainkat, mert általuk születünk, 

bontakozunk ki. Hisszük, hogy Isten országát 

építjük, de minden tettünk, szavunk visszahat 
ránk is. Az lesz holnap, amit ma gondolsz, 

mondasz, teszel! Talentumaidat kamatoztatva 

méltó és képes leszel arra, hogy sokat 

bízzanak rád. 
(Böjte Csaba) 
  


