
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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 

9.20. 
Hétfő 

7  
Ezd 1,1-6 
Lk 8,16-18 

5–7   

9.21. 
Kedd 

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

5–7 SZENT MÁTÉ 
EVANGÉLISTA 

 

9.22. 
Szerda 

7  
Ezd 9,5-9 
Lk 9,1-6 

5–7 
  

9.23. 
Csütörtök 

7 † Béla, † Valéria 
Agg 1,1-1-8 
Lk 9,7-9 

5–7 
SZENT PIO ATYA  

9.24. 
Péntek 

7  
Bölcs 3,1-9 
Mt 10,28-33 

5–7 
SZENT GELLÉRT  

9.25. 
Szombat 

7 
este 6 

 Igeliturgia 
† György, † Mária 

Zak 2,5-9a.14-15a 
Lk 9,43b-45 

   

9.26. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mihály 

 
 

Szám 11,25-29 
Jak 5,1-6  
Mk 9,38-43, 47-48 

 ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP  

Most vasárnap, szeptember 19-én a ½ 10-es szentmise 
után lesz a SarokPont ünnepélyes megnyitója és 
megszentelése. Mindenkit szeretettel várunk! 

Szabó Zsolt 

A kedd esti felnőtt hittanórák menete még szervezés 
alatt van, a jövő héttől indul majd. 

A szentségimádások a megszokott rendben elindultak. 
Minden hétköznap 5–7 óra között várja az Oltáriszentségi 
Jézus azokat, akik szívesen benéznek hozzá egy 
látogatásra.  
 
A kápolnatakarítást szeptember 18-án az Ifjú házasok, 
szeptember 25-én pedig a Gaál család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 
Vasárnap véget ért 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 szab nekünk a 
hellyel és a tartalommal való gazdálkodásban. 
 
Beszámoló a SarokPont felújításáról:  
Szabó Zsolt szeptember 15-i keltezéssel részletes 
beszámolót küldött a Karolina levelezőlistára. Itt csak a 
lényeget emeljük ki:  

- hála a közösség összefogásának és nagylelkű 
adakozásának a felújítási költségekhez, valamint a 
kápolnai eszközökhöz adott támogatásának, a 
SarokPont felújítási munkái befejeződtek, a 
kápolna közössége egy modern technikával 
felszerelt, több célra is használható közösségi 
térrel gazdagodott. 

- Az új helyiség így korosztályoktól függetlenül 
alkalmassá vált számos olyan közösségi 
esemény lebonyolítására, amire eddig 
korlátozottan vagy nem volt lehetőség (pl. 
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előadások, kiállítások, képzések, kisközösségi 
alkalmak, karitász összejövetelek, 
cserkészfoglalkozások, szeretetvendégségek, 
szabadidős közösségi programok, filmvetítések, 
kóruspróbák). Kedvező elhelyezkedésének 
köszönhetően evangelizációs tevékenység 
végzésére is kiválóan alkalmas lesz. 

Bízunk benne, hogy a lehetőséggel jól tudunk majd 
sáfárkodni és az ott rendezendő programok a közösség 
testi-lelki javára fognak szolgálni. 
 
 
  
 

Olvasmány: Bölcs 2,12.17-20 
Téma: A gonoszok az igazak vesztére törnek. 
Az ,,igaz'' a Bölcsesség könyvében olyan ember, aki 
komolyan veszi Istenét és hiszi, hogy Isten is komolyan 
veszi őt. „Isten fia” az Ószövetségben Isten népének a 
neve (Oz 11,1). Később ebből azt következtették, hogy e 
népnek egy-egy tagja is Isten fiának tekinthető, olyannak, 
akit Isten magáénak fogad és szeret. A hitetlenek, az 
„istentelenek” szemében az ilyen igény tűrhetetlen és 
lehetetlen volt. De Jézus egészen különös értelemben 
hívja magát Isten Fiának, mert Ő eredete és lénye szerint 
isteni. A hitetlennek ismét egyszerűen képtelenség ez; a 
zsidó igazhitűség őreinek szemében pedig halálbüntetést 
érdemlő káromlás.' 
 
Szentlecke: Jak 3,16-4,3 
Téma: Az igazság gyümölcsét békében vetik el. 
A becsvággyal és irigységgel szemben a „bölcsesség” jó 
gyümölcseivel mutatja ki fölényét. Ez igaz akkor is, ha a 
hatalomért vívott harcban nem a bölcsesség, hanem a 
büszkeség győz. Megesik ez keresztény közösségekben 
is! A második rész hevesen kikel az egyházközségben 
előforduló viszályok ellen. Ha mindenki vaktában törtet a 
maga célja felé, az nem keresztény élet, és nyilvánvalóan 
az imádság sem lehetséges többé. 
 
Evangélium: Mk 9,30-37 
Téma: Isten országában az az első, aki embertársait 
szolgálja. 
Már másodszor szól arról Jézus, hogy Ő, az Emberfia és 
Isten Szolgája, az „emberek kezére adatik”. Megölik majd, 
de Isten föltámasztja. Ez alkalommal nem tiltakoznak a 
tanítványok (vö. Mk 8,32), de most is éppúgy érthetetlen és 
idegen nekik az ilyen beszéd. Márk a következő részben 
Jézus több megnyilatkozását összefüggő tanításba fűzte. 
Jézus beszéde a tizenkettőnek szól, de a jövendő 
tanítványokra is érvényes. A szakasz végén a hatalmi és 
érvényesülési harcról beszél, és ez bizony mindmáig 
időszerű! Nem véletlen, hogy amit Jézus a szolgálatról és 
utolsó helyre való ülésről mond, többféle kapcsolatban és 
szövegösszefüggésben maradt ránk. A hatalmi törtetés és 
az „igazam van” kórsága földúlja az egyházközösséget, és 
elhomályosítja még Krisztus képét is (ahogy ezt a 
történelem is tanúsítja). Ő azért jött, hogy szolgáljon. A 
kicsinynek, a gyöngének, az elnyomottnak oldalán áll. 
 
Szeptember 21. Szent Máté apostol, evangélista 
Kafarnaumban született. A pénzváltóasztal mellől hívta 
meg őt az Úr. Az első evangélium szerzője. A hagyomány 
szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. 
Etiópiában halt vértanúhalált. Ünnepét azon a napon tartja 
az Egyház, amikor testét Keletről a 10. század közepén 
Salernoba vitték át, ahol jelenleg is őrzik. 
szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio szerzetes atya a 
nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és 
életáldoztával az embereket. Isten akaratát kereste és 

teljesítette élete minden napján. 1887-ben született. 
Kapucinus szerzetes lett, 1910-ben szentelték pappá. 
Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Kiváló gyóntató. 
1968-ban halt meg San Giovanni Rotondóban. II. János 
Pál pápa 2002-ben avatta szentté Rómában a világ minden 
tájáról összegyűlt hívek jelenlétében. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Erdő Péter bíboros hálaadó imája az Eucharisztikus 
Kongresszus kegyelmeiért: 
Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk! 
Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös 
erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és 
ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is 
érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. 
A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, 
az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a 
szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely 
átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas 
tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra. 
A pápai misén a világegyház látható közösségként is 
megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a 
püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas 
családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent 
Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült. 
A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a 
tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok 
nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők 
példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az 
újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai 
után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot 
viselsz ránk. 
Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld 
erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, 
hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy 
tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó 
vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel 
vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes 
a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála 
Neked, mert velünk járod a történelem útját! 
Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk 
a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk 
velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más 
vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. 
Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk! 
A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus 
Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki 
megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten 
mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, 
kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a 
munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és 
erejével! Ámen. 
(Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-
halaado-imaja-az-eucharisztikus-kongresszus-kegyelmeiert) 
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