
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

10.10. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Piroska, † Ferenc 

Élő Gellért 
Élő László 

Bölcs 7, 7-11 
Zsid 4, 12-13 
Mk 10, 17-30 

 ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  

10.11. 
Hétfő 

7  
Róm 1,1-7 
Lk 11,29-32 

5–7  ½ 7: rózsafüzér 

10.12. 
Kedd 

7   
Róm 1,16-25 
Lk 11,37-41 

 
5–7  

½ 7: rózsafüzér 
7: felnőtt hittan 

10.13. 
Szerda 

7  
Róm 2,1-11 
Lk 11,42-46 

 
5–7  ½ 7: rózsafüzér 

10.14. 
Csütörtök 

7  
Róm 3,21-29 
Lk 11,47-54 

 
5–7 

SZENT KALLIXTUSZ  
PÁPA 

½ 7: rózsafüzér 

10.15. 
Péntek 

7 

 
† Teréz, † Béla 

 

Róm 4,1-8 
Lk 12,1-7 

 
5–7 NAGY SZENT TERÉZ ½ 7: rózsafüzér 

10.16. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Johanna, † István 

Ef 1,15-23 
Lk 12,8-12 

 SZENT HEDVIG  

10.17. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Julianna, Mihály és családtagok 

† László, † Gizella 

 

Iz 53, 10-11 
Zsid 4, 14-16 
Mk 10, 35-45 

 ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  

Október 12-én, a hittanórát Birher Nándor diakónus tartja. 
Helyszín a SarokPont, ahol Áder János köztársasági 
elnöknek a NEK-en elmondott tanúságtételét nézhetjük 
meg együtt, majd beszélgetés lesz róla. Kezdés este 7 
órakor. Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Minden hétköznap 5–7 óra között szentségimádás van a 
kápolnában, melynek utolsó fél órájában október 
hónapban a rózsafüzért imádkozzuk. 

 
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: Baráth Éva 
 
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 

 
Október 6-án megszületett Sági Janka (3240 gr, 54cm), 
Martini Eszti és Sági Janó második gyermeke.  Baba és 
mama jól vannak. Osztozunk a család örömében! 
 
A kápolnatakarítást október 8-án, pénteken a cserkészek, 
október 16-án pedig a Fogarasi család vállalta. Köszönjük. 
 Futakfalvi Bea
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2021. 
Október  
10 – 17. 

1036. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Olvasmány: Bölcs 7,7-11 
Téma: Az örök bölcsességhez képest a gazdagság 
semmiség 
A bölcsesség dicséretét itt (és a bölcsességért való imát a 
9. fejezetben) Salamon szájából halljuk. A szentíró 
becsülni tud hatalmat, gazdagságot, egészséget, 
szépséget, de egyik sem állandó, és bölcsesség nélkül mit 
sem érnek. A nap csak nappal ragyog, de a bölcsesség 
(amely Isten ismerete és közösség, egység Vele) „örök 
fényül” megmarad az embernek, és még a halálon túl is 
világít. 
 

Szentlecke: Zsid 4,12-13 
Téma: Isten igéje lelkünk mélyéig hatol. 
Isten igéjéről szóló himnusszal (4,12-23) zárul a zsidókhoz 
írt levél e része. Előbb próféták által szólt az Isten; a „napok 
végső idején” a saját Fia által, aki a maga volt isteni Igéje. 
Valójában a történelmet kezdettől fogva Isten Igéje 
alakította és határozta meg. Élő és hatékony ige ez! Az ige 
az a mód, az az út, amellyel Isten belenyúl a történelembe. 
A kinyilatkoztatás igéje is, melyet az Egyház hirdet, 
nemcsak Istenről szóló tanítás. Az maga Isten, aki ebben 
az „eleven Igében” közeledik hozzánk. Igéjével ajánlja föl 
nekünk az üdvösséget, de egyidejűleg már megkezdi 
ítélkezését is. Nem csupán a végítéleten, hanem már most, 
szakadatlanul számadást kell adnunk Neki (és számot ad 
az ige hirdetője is). 
 

Evangélium: Mk 10,17-30 
Téma: Az önkéntes szegénység az akadálytalan 
krisztuskövetés útja. 
Jézus a követésére szólít fel mindenkit, s ebből az 
ősegyház minden hívőnek szóló parancsot hall ki. Nem 
mindenkit hív egyformán a követésre: nem mindenkinek 
kell mindenét odaadnia, ahogy nem mindenki hívatik meg 
a vértanúságra sem. A gazdagnak, aki Jézustól az örök 
élet biztos útját kérdezte, minden vagyonáról le kellett 
volna mondania ahhoz, hogy Krisztust követhesse. Követni 
csak az képes, aki megérti, hogy egyedül Isten nagy, 
minden más kicsi, jelentéktelen, mulandó. De már az 
kegyelem, hogy ezt megértjük, nem pedig a saját 
teljesítményünk.    A szakasz végén nyilvánvaló lenne a 
kérdés: mi a jutalma a követésnek? De, legalábbis Szent 
Márknál, a kérdés nem vetődik föl. Jézus válasza nem 
annyira ígéret, inkább buzdítás, bátorítás: aki csatlakozik 
követőihez, az tapasztalni fogja, hogy Isten a nagylelkűvel 
szemben szintén nagylelkűnek bizonyul; nem győzhető le 
nagylelkűségben. 

SZENTJEINK 
 
Október 16. Szent Hedvig, Szent Erzsébet anyai 
nagynénje, a sziléziai herceg felesége, a szegények és 
betegek gondozója, Bajorországban, Burg Andechs-ben 
született 1174 körül, nővére volt II. Endre királyunk 
feleségének, Gertrúdnak. Anyai nagynénje volt Szent 
Erzsébetnek. Apja andechsi gróf volt, IV. Berthold, anyja 
groitzschi Ágnes. Ötéves korától kezdve a kitzingeni 
bencés nővéreknél tanult, hogy minden szempontból 
alkalmas lehessen fejedelemasszonyi feladatai ellátására.  
1186 tájékán, 12 éves korában kikerült a zárdából és 
házasságot kötött. Férje Henrik sziléziai herceg lett, hét 
gyermekük született. Nagyon vallásos életet élt, sokakat 
segített, betegotthonokat épített. Női ciszterci kolostorokat 

hoztak férje segítségével létre. Sok megpróbáltatást 
jelentett számára az idegen ország, de hat gyermeke is 
meghalt. A tatárok támadásakor, 1238-ban csatában 
elesett a férje, 1241-ben Liegnitznél elesett fia is, atyjának, 
Henriknek az utóda. Amikor férje meghalt, 1238-ban 
belépett a trebnitzi kolostorba, de nem tett fogadalmat. Itt 
halt meg 1243. október 15-én. A kolostor templomába 
temették. Szentté avatási eljárása közvetlenül halála után 
megindult. 1267-ben emelte IV. Kelemen pápa a szentek 
sorába 

ÚTRAVALÓ 
 

A Magyar Kurírnak adott interjújában értékelte Mohos 
Gábor püspök az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. A NEK Titkárság vezetője beszélt arról is, 
hogyan élhetnek tovább az egyén és a közösség, a 
társadalom egészében ennek az egy hétnek az 
eseményei. 
„Közös tapasztalatunk volt, hogy ezen a héten csodálatos 
módon élhettük meg az egységet, legyen szó akár hívőkről 
és nem hívőkről, vagy más vallási közösségekről. Az egész 
hét sajátos titka, hogy a Jóisten egészen különleges 
módon áldotta meg ezt az eseménysorozatot. Gondoljunk 
csak arra, hogy milyen szép idő volt, nemcsak a hét során, 
hanem azt megelőzően is, ami a különféle építkezési 
munkálatok miatt sem volt mellékes. Biztos, hogy 
valamiképp szerepe volt ebben annak is, hogy sokan és 
sokat imádkoztak a kongresszus sikeréért, például a 
szentmisék végén elmondott imákkal vagy a világméretű 
szentségimádások alkalmával. […] 
A kongresszus arra mutatott rá, hogy az Egyház nem egy 
zárt társaság, hiszen Isten mindenkit szeret, mindenkit a 
gyermekének tekint, mindenkit meghívott az üdvösségre. 
Ugyanakkor fontos az is, hogy megőrizzük a hitünk 
tisztaságát. […] 
Az előkészületi években sokat imádkoztunk azért, hogy ez 
az esemény a lelki megújulást szolgálja. Isten 
komolyabban veszi a kérésünket, mint azt mi sokszor 
gondoljuk. Az az ajándék, amit Istentől kaptunk, kötelez 
bennünket. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy 
éljünk azokkal a talentumokkal, amiket Istentől a 
kongresszus alatt kaptunk. Meg kell találnunk azokat a 
formákat, melyek segítségével az Istentől felénk áradó 
szeretetet tovább tudjuk sugározni mások számára. Ez 
persze elköteleződést is jelent. A kongresszus egyik titka 
az imaháttér volt, vagyis az első és legfontosabb, hogy ezt 
az imádságos lelkületet tovább is vigyük, hogy a hitünk a 
mindennapi imából táplálkozzon. Ebben kiemelt helye van 
a szentmisének, valamint a szentségimádásnak. […] 
Természetesen jó, ha többen vagyunk, de nem kizárólag 
és nem is elsősorban a létszám a fontos, nekünk azt az 
evangéliumot kell továbbadnunk, melyet Jézus ránk bízott. 
Feladatunk az is, hogy a kongresszuson megtapasztalt 
kegyelmekből merítve képesek legyünk hatással lenni 
szűkebb és tágabb környezetünkre, így az egész 
társadalomra is. Ha a kongresszus jelmondatát – „Minden 
forrásom belőled fakad” – továbbértelmezzük, akkor azt 
láthatjuk, hogy most érezzük a forrás erejét, közvetlenül 
megtapasztalhatjuk a frissességét és a tisztaságát. Ez az 
áradat később szétterül, szelídül, de ereje nem törik meg, 
sőt, még ellenállhatatlanabb lesz.” 
(https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-istentol-kapott-ajandek-
kotelez-bennunket-mohos-gabor-puspok-nek-tapasztalatairol) 
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