
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

9.26. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mihály 
† Margit 

 

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

 ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP  

9.27. 
Hétfő 

7 
élő Anna, Dóra és 
György megtérése 

Zak 8,1-8 
Lk 9,46-50 

5–7   

9.28. 
Kedd 

7  
Zak 8,20-23 
Lk 9,51-56 

 
5–7   

9.29. 
Szerda 

7 † Mihály 
Dán 7,9-10.13-14 
Jel 12,7-12a 
Jn 1,47-51 

 
5–7 

SZENT MIHÁLY, SZENT 
GÁBOR ÉS SZENT 
RAFAEL FŐANGYALOK 

 

9.30. 
Csütörtök 

7 † édesanya 
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 
Lk 10,1-12 

 
5–7 

SZENT JEROMOS  

10.1. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Bár 1,15-22 
Lk 10,13-16 

 
5–6 

ELSŐ PÉNTEK 
5-6: gyóntatás  
½ 7: rózsafüzér 

10.2. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Johanna, † István 

Bár 4,5-12.27-29 
Lk 10,17-24 

 ELSŐ SZOMBAT 
Reggel is van 
szentmise. 

10.3. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária, † Miklós 

 
 

Ter 2,18-24 
Zsid 2,9-11 
Mk 10,2-16 
 

 ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  

A kedd esti felnőtt hittanórákat idén is Gyuri atya és 
Birher Nándor diakónus tartja, felváltva. Az első alkalom 
október 5-én lesz este 7 órai kezdettel, amikor Gyuri 
atyát hallgathatjuk. 

A szentségimádások a megszokott rendben elindultak. 
Minden hétköznap 5–7 óra között várja az Oltáriszentségi 
Jézus azokat, akik szívesen benéznek hozzá egy 
látogatásra. És azokat is, akiket még sosem látott ebben 
az idősávban a kápolnában. Őket még jobban várja, mert 
hiányoznak neki. A Kongresszus erőteljesen az 
Oltáriszentségi Jézusra irányította a figyelmünket. Itt van 
közöttünk, jelenlétével kapcsolódik hozzánk, éltet és 
átalakít. Keressük őt mi is! 
 
Szeptember 28-án, kedden, 18.30-20.00 között a Szent 
Ignác-i szemlélődés módszerével imádkozunk 
közösségben, Zoomon. Az alkalom nyitott, bárki 
bekapcsolódhat, aki hívást érez, hogy másfél órát 
személyesen Istennek szánjon a közösség megtartó 
erejére is támaszkodva. Az imaalkalom valamilyen 
szentírási szöveggel való vezetett imádsággal kezdődik, 
melyet visszatekintés az imára és megosztás követ. A 

részvételi szándékot vagy az idő odaszánásának 
eldöntéséhez szükséges kérdéseket a következő e-mail 
címre várom október 27-e, hétfő estig: 
salacznadine@gmail.com.  Miután a résztvevők otthonról 
imádkoznak, a részvétel technikai feltétele a Zoom 
ismerete, lelki feltétele pedig, hogy erre a másfél órára 
egyedüllétet és zavartalanságot tudjanak biztosítani a 
helyszínen, ahonnan bejelentkeznek.  

Arendtné Salacz Nadine 
 
Édesapám, Dr. Makhult Mihály, türelemmel viselt betegség 
után, 2021. szeptember 20-án a Mennyei Atya kezébe adta 
át földi életét. 
Hűségben és szeretetben megélt 94 esztendejéért hálaadó 
szentmisében mondunk majd köszönetet a Jóistennek, 
melynek időpontjáról a későbbiekben adunk hírt. 

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
Október elseje első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise, utána ½ 7-től rózsafüzér. Első szombaton 
reggel is van szentmise. 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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Október a Szűzanya hónapja, ezért október 3-tól minden 
hétköznapon a szentségimádás utolsó fél órájában a 
rózsafüzért imádkozzuk. 

 

A kápolnatakarítást szeptember 25-én a Gaál család, 
október 2-án pedig a Csóka – Schuszter család vállalta. 
Köszönjük.                                                   Futakfalvi Bea 

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 30. Szent Jeromos Neki köszönhetjük a mai 
fordítások alapját képező Vulgáta összeállítását. 349 
tájékán született Dalmáciában, Stridon helységben. 
Vallásos szülői alapnevelést kapott, és nagy világi 
műveltsége volt. Rómában maga Libériusz pápa 
keresztelte meg. Trier környékén ismerkedett meg a 
remete élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott, 
ezután keleten szigorú remete életet élt, és görögöt, 
hébert, valamint arámot tanult. 382-ben Rómába ment, már 
mint pap Damazusz pápa titkára lett. Sokat olvasott (Szent 
Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!) 
Kemény küzdelmet folytatott a tévtanítókkal: szerzetesi 

életről, papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a 
szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem 
szükségességéről. Boldog halált halt 420. szeptember 30-
án. A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A 
négy nyugati egyházatya egyike. 
 
Október 1. A gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i kis 
Szent Teréz, aki megtalálta a maga kis útját alázatban, 
egyszerűség-ben, Isten iránti bizalomban. Öt éves korában 
elvesztette édesanyját és ekkor, Lisieux-be költöztek, ahol 
Paulina nénje nevelte, aki később karmelita apáca lett. 
Kilenc éves korától kérte felvételét a karmelita nővérekhez 
- mindhiába. Végül is 1890. szeptember 8-án (17 évesen) 
fogadalmat tehetett. Sok-sok testi és lelki szenvedés 
kínozta: édesapja sorozatosan kapta a szélütéseket, végül 
meghalt; fájdalmai voltak.  Szentnek készült, de alázatosan 
tudta, hogy a szentek nagyon nagyot tettek már a 
szentségük érdekében. Ő még nagyon kicsiny hozzájuk 
képest, de ezt a "kis utat" tökéletesen akarta végigjárni. 
Meg akarta az embereket tanítani erre a "kis útra": szórják 
az apró áldozatok virágait Jézus felé. Tüdőbajban halt 
meg, 1897. szeptember 30-án, 25 évesen, ragyogó arccal. 
Utolsó szavai voltak: "Istenem szeretlek". Már 1923-ban 
boldoggá, 1925. május 17-én szentté avatták.  
 

ÚTRAVALÓ 
 

Ima Máriához a szentmise előtt 
Mária, te a főpap, Jézus Krisztus édesanyja vagy. Amikor 
az angyali üdvözletkor kimondtad a szavakat: „Íme az Úr 
szolgálóleánya”, akkor Jézus, az isteni ige testté lett és 
megkezdte eucharisztikus tartózkodását közöttünk. Ez 
azért volt lehetséges számára, mert te Mária, az 
eucharisztia édesanyja azt mondtad: „Történjék velem a 
szavaid szerint.” 
Édesanyám, neked szentelem és teljesen átadom 
magamat, mint a gyermek az édesanyjának, ahogyan te is 
teljesen átadtad magadat Jézusnak, és te voltál az 
édesanyja és a tanítónője. Íme, ettől a perctől kezdve teljes 
lényemmel a tied vagyok, lelkemmel, szívemmel és 
testemmel, múltammal, jelenemmel, jövőmmel. Mindent 
átadok neked, azt is, ami jó bennem és azt is, ami nem, azt 
is, ami még nem tökéletes. Különös módon teszem ezt 
most a szentmise előtt. 
Add nekem most a te hitedet, hogy a te hiteddel én is 
kimondhassam: „Uram, lépj be az életembe!” Add nekem 
szeretetedet, hogy ugyanolyan forró szeretettel fogadjam 
és maradjak vele. Add nekem a te tisztaságodat, hogy 
lelkem a tőled kapott kegyelem által legyen felékesítve. 
Készíts olyan tiszta hajlékot a lelkemben, amilyen a te 
szíved volt számára. Szeretetem legyen olyan lángoló, 
hogy szüntelenül imádni tudjam szívem 
tabernákulumában. 
Mária, segíts nekem, hogy ennek a szentmisének minden 
pillanata és a szentmise után is minden pillanat az ő 
jelenlétének legyen szentelve. (részlet fra Slavko Barbaric: 

Szívvel ünnepeljétek a szentmisét c. könyvéből. Az ima második 

részét a következő számban közöljük.) 
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