
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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  

10.4. 
Hétfő 

7  
Jón 1,1 - 2,1.11 
Lk 10,25-37 

5–7  ½ 7: rózsafüzér 

10.5. 
Kedd 

7 † Felicitász édesanya 
Jón 3,1-10 
Lk 10,38-42 

 
5–7  

½ 7: rózsafüzér 
7: felnőtt hittan 

10.6. 
Szerda 

7  
Jón 4,1-11 
Lk 11,1-4 

 
5–7 SZENT BRÚNÓ ½ 7: rózsafüzér 

10.7. 
Csütörtök 

7 Új hivatásokért 
Mal 3,13-20a 
Lk 11,5-13 

 
5–8 

RÓZSAFŰZÉR 
KIRÁLYNŐJE 

½ 7: rózsafüzér  
7: szentségimádás a 
hivatásokért 

10.8. 
Péntek 

7 
 

 
Sir 24,23-31 
Gal 4,4-7 
Lk 1,26-28 

 
5–7 

MAGYAROK 
NAGYASSZONYA 

½ 7: rózsafüzér 

10.9. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Joel 4,12-21 
 Lk 11,27-28 

 
AREOPAGITA SZENT 
DÉNES 

 

10.10. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Piroska, † Ferenc   ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  

Október a Szűzanya hónapja, ezért október 3-tól minden 
hétköznapon a szentségimádás utolsó fél órájában a 
rózsafüzért imádkozzuk. 

 
Október 5-én, kedden elindulnak a hittanórák, Gyuri atya 
és Birher Nándor diakónus felváltva tartják keddenként 
este 7 órától. Az első alkalmat Gyuri atya tartja a 
kápolnában.  
A hittanórák célja ebben a félévben, hogy a NEK-et 
feldolgozzuk, hogy keressük, ez a világesemény hogyan 
épül be az életünkbe. Gyuri atya az Eucharisztiáról fog 
beszélni a Magyarszéki Kármelita Nővérek kiadásában 
megjelent Eucharisztika és misztika – Megmerítkezés a 
teljesség forrásában c. könyv alapján. A hittanórák a 
kápolna YouTube-csatornáján visszanézhetőek lesznek. 

 
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! 

 
A héten első csütörtök. Este 7 órai kezdettel a 
hivatásokért imádkozunk. Előtte ½ 7-től rózsafüzért 
mondunk. 

 
Kérjük a kápolnából kölcsönzött könyveket 
visszavinni! 
Az előtérben található könyvkölcsönző szekrényből hosszú 
hónapok óta hiányoznak példányok, ezért kérjük, hogy 
akinél a vírushelyzet miatt vagy egyéb okból otthon ragadt 
egy-egy könyv, juttassa vissza a kápolnába. A kápolna 
belső terében kihelyezett könyvek vásárlásra vannak 
kirakva, mégis előfordul, hogy valaki onnan visz el példányt 
elolvasásra, fizetés nélkül. Kérjük, ezt ne tegyék. Ha mégis 
előfordult, a kölcsönvett könyvet minél előbb hozzák 
vissza. Köszönettel:  dr. Baráth Éva 
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A Karolina Egyesület 2021. október 11-én 19.00 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a SarokPont Közösségi 
Térben. A jelenlegi szabályok értelmében a közgyűlésen 
csak koronavírus ellen védett személy vehet részt. 
Kérjük a Karolina Egyesület tagjait, hogy amennyiben nem 
tudnak személyesen részt venni a közgyűlésen, éljenek a 
meghatalmazás lehetőségével. A közgyűlés internetes 
közvetítését meg tudjuk oldani, kérjük, jelezze, aki erre 
igényt tart. A közgyűlés után tagdíjbefizetésre is lesz 
lehetőség.  

Szabó Zsolt elnök 

 
A SarokPontba tervezett programokról kérdőív 
formájában szeretnénk megkérdezni a kápolnába járók 
véleményét, kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a 
felmérésben! A kérdőív elérhető a levelezőlistára és a 

Facebook-csoportba kiküldött linken, ill. kitölthető papíron 
is a kápolnában. A kitöltés anonim és pár percet vesz 
igénybe. A kitöltött kérdőíveket október 7-ig várjuk vissza. 
Köszönjük!   
 Szemán Andrea 

 
Örömmel adjuk hírül, hogy szeptember 23-án 
megszületett Thaler Ambrus, Thaler Benedek és Arendt 
Adrienn második gyermeke. A baba és az édesanya is jól 
vannak. Istennek legyen hála! 

 
A kápolnatakarítást október 2-án a Csóka – Schuszter 
család, október 8-án, pénteken pedig a cserkészek 
vállalták. Köszönjük.  
 Futakfalvi Bea

Olvasmány: Ter 2,18-24 
Téma: A házastársak Isten akarata szerint egy emberpárrá 
lesznek.  
Kezdetben férfivá és asszonnyá teremté őket Isten. Erről a 
kezdetről szól Mózes 1. könyve (2--3. fejezet) kora 
képszerű tanításával. Célja, hogy megmagyarázza az 
ember mai helyzetét, főleg a férfi és nő viszonyát. Minden 
teremtmény közül csak a nő a ,,férfi segítője, aki hozzá 
való''. Egymás számára teremtődtek és egy-másra 
szorulnak. A házastársi szeretet erősebb bármi más 
emberi kapocsnál és természeténél fogva egyszeri, 
egyetlen mindenki számára. Ebből pedig következik 
egysége és fölbonthatatlansága. 
 
 
Szentlecke: Zsid 2,9-11 
Téma: Ugyanattól az egy Istentől valók mind: a 
megszentelő, és akiket megszentelt. 
A zsidókhoz írt levél utasítás és intés oly keresztényeknek, 
akiknek hite vagy reménye az eltévelyedés veszélyében 
forog. A szentíró olvasói számára főleg Jézus mindenek 
fölötti fontosságát és papságát emeli ki. A szakasz eleje 
(2,5-16) rámutat, hogy Jézus ugyan rövid időre osztozott 
velünk az emberi szomorúságban, de magasan fölébe 
emelkedik az angyaloknak. Minden, amit a 8. zsoltár 
általában mondott az ember alacsony és magasztos 
voltáról, nem sejtett módon Krisztusban valóra vált. Test-
vérünkké lett, emberi természetünk és sorsunk részese, a 
halálban is, amelyet magára vállalt, azért, hogy megtörje a 
halál uralmát és ,,megszenteljen'' minket, azaz közvetlen 
közelébe vigyen az isteni valóságnak (a ,,fönségben''). 
 
 
Evangélium: Mk 10,2-16 
Téma: Jézus tanítja, hogy a házasság felbonthatatlan 
A mózesi törvény a házastársak elválását lehetségesnek 
tartja oly értelemben, hogy a férj elbocsáthatja feleségét, 
de elváló okiratot kell írnia a számára. Jézus nem elégszik 
meg a törvényben megengedettel, Ő erkölcsi parancsot 
akar, és ez megvan magának a teremtésnek a rendjében, 
ahogy Mózes I. első két fejezete bemutatja. Isten a férfit és 
a nőt egyenrangú társul személyi (nem pedig csak 
szexuális) közösségbe teremtette, és ez természete 
szerint megváltozhatatlan. Némelyek szerint Jézus nem 
szigorú paranccsal állítja, hogy a házasságot nem szabad 

fölbontani, hanem csak magasabb erkölcsi követelményül. 
Jézus azonban itt voltaképpen Isten eredeti akaratát jelenti 
ki, ez pedig keresztényekre szigorúan kötelező. -- Az 
evangéliumi szakasz záradéka további részlet tanításából: 
ahogy a hegyi beszédben Isten országát a szegények, 
alázatosak, tisztaszívűek, az igazságot szomjazók, 
üldözöttek osztályrészéül jelenti ki, úgy itt Isten országa a 
kisdedeké; azoké, akik nem tudnak semmi „teljesítményre” 
hivatkozni, csak üres kezüket tarthatják feléje, alázatos, 
gyermeki bizalommal. 

 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Ima Máriához a szentmise előtt 
 
Köszönjük neked, Mária, hogy az eucharisztia édesanyja 
vagy. Neked szentelem a kápolna egész plébániai 
közösségét. Segíts mindnyájunknak, hogy a szeretet 
Lelkéhez kapcsolódva, mindinkább az ő titokzatos testévé 
váljunk és ugyanazzal az isteni eledellel, isteni mannával 
táplálkozzunk. 
Mária, te oly sokszor csendben hallgattad Őt, csodáltad Őt, 
elmélkedtél szavain, szívedben forgattad azokat, reméltél 
és szeretetben éltél. Íme, míg neked szentelem magamat, 
szeretnék teljesen elmerülni jelenlétében és találkozni vele 
szívem csendjében, lényem legmélyén. Szívem mostantól 
fogva vágyakozzon Jézus, a fehér ostyába rejtezett égi 
kenyér után. Add, hogy lelkem ezentúl úgy vágyakozzon 
utána, ahogy a szarvas vágyik a forrás vizére, ahogy a 
száraz és kiaszott puszta sóvárog az eső után, ahogy az 
utazó vágyik a pihenésre és a felüdülésre, ahogy az 
édesanya vágyik a gyermekére, barát a barátjára. 
Íme, Mária, neked szentelem magamat. Te tudod 
legjobban, mire van leginkább szüksége lelkem 
templomának, hogy méltó módon lehessek jelen ezen a 
szentmisén. Tudom, hogy te ott voltál a kereszt alatt. A te 
szíved tudja, mi a véres áldozat, és mi a vér nélküli, amely 
most megismétlődik a szentmisében. Add, hogy szívem 
belépjen a titokba! Add, hogy megnyugodjon, és méltó 
hajléka legyen Fiadnak! Így legyen! Mária, eucharisztia 
édesanyja, könyörögj érettünk! Ámen. 
 (részlet fra Slavko Barbaric: Szívvel ünnepeljétek a szentmisét c. 

könyvéből) 
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