
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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 
Missziós vasárnap 
Az esti mise után 
gitáros dicsőítés 

10.18. 
Hétfő 

7  
2Tim 4,9-17b 
Lk 10,1-9 

5–7 
SZENT LUKÁCS 
EVANGÉLISTA 

½ 7: rózsafüzér 

10.19. 
Kedd 

7  † szülők, nagyszülők, rokonok 
Róm 5,12-15 
Lk 12,35-38 

 
5–7  

½ 7: rózsafüzér 
7: felnőtt hittan 

10.20. 
Szerda 

7  
Róm 6,12-18 
Lk 12,39-48 

 
5–7  ½ 7: rózsafüzér 

10.21. 
Csütörtök 

7 
 
 
 

Róm 6,19-23 
Lk 12,49-53 

 
5–7 IV. KÁROLY KIRÁLY ½ 7: rózsafüzér 

10.22. 
Péntek 

7 
 
élő Katalin és családja 
 

Róm 7,18-25a 
Lk 12,54-59 

 
5–7 

SZENT II. JÁNOS PÁL 
PÁPA 

½ 7: rózsafüzér 

10.23. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
Hazánkért 

Róm 7,18-25a 
Lk 12,54-59 

 
KAPISZTRÁN SZENT 
JÁNOS 

 

10.24. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Paula, Terézia, Aurél 

Beteg keresztszülők 
† Pál 

Jer 31, 7-9 
Zsid 5, 1-6 
Mk 10, 46-52 

 ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  

Október 17-én az esti 7 órás mise után, kb. 8:45-ig 
gitáros dicsőítés lesz.  
 
Október 17-e missziós vasárnap. Ezen a napon a világ 
minden katolikus templomában a missziókért, a távoli 
földrészeken élőkért, a misszionáriusokért és Krisztust 
követő céljaikért szól az ima és erre gyűjtik az 
adományokat. A misszió Jézustól kapott küldetésünk: 
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 
28,19) A világmisszió megünneplését – 1926-ban vezették 
be. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október 
lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja 
pedig II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió 
vasárnapja. 
 
Október 19-én a hittanórát Gyuri atya tartja a kápolnában, 
este 7 órakor, melyen az Oltáriszentség a téma. A 
hittanórát nem közvetítjük, de utólag visszanézhető a 
kápolna YouTube csatornáján. Mindenkit szeretettel 
várunk! 
 

Október 26-án, kedden, ismét online vezetett imádságon 
való részvételre van lehetőség. Ez egy közösségben 
végzett imádság Szent Ignác módszerével, a Szentírással.   
Ajánljuk azoknak, akik már ismerik a módszert, mert részt 
vettek Szent Ignác-i lelkigyakorlaton, de azoknak is, akik 
még nem hallottak róla, de szívesen mélyítenék az Istennel 
való személyes kapcsolatukat egy szentírási szöveggel 
való imádság által. Az alkalom másfél órás, 18.30-20.00 
között, és Zoomon találkozunk. Az online lehetőség előnyt 
jelenthet azoknak, akiknek nehéz eljönni otthonról vagy 
nem tartózkodnak a kápolna környékén, de meg tudják 
oldani, hogy másfél órára elvonuljanak a lakás egy 
szobájába az imádsághoz. A linket csak azoknak küldöm 
el, akik jelzik részvételi szándékukat a 
salacznadine@gmail.com címen.  
 
Október 27-én, szerdán, este 7 órai kezdettel gitáros 
szentségimádás lesz a kápolnában a Táborkereszt (a 
Magyar Cserkészszövetség Katolikus Cserkészeinek 
Közössége) szervezésében. A szentségimádásokat havi 
rendszerességgel szervezik olyan templomokban, ahol 
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cserkészcsapat működik. Szeretettel várunk rá cserkészt 
és nem cserkészt, fiatalokat és időseket egyaránt. 
 
Dr. Makhult Mihályt, a Heti Híradó első tíz évének 
szerkesztőjét, 2021. október 27-én délután 5 órakor 

szentmisében ajánljuk a Teremtő szeretetébe a 
kápolnában. 
 
A kápolnatakarítást október 16-án a Fogarasi család, 
október 22-én, pénteken pedig a Végh család vállalta. 
Köszönjük.  Futakfalvi Bea

Olvasmány: Iz 53,10-11 
Téma: A Megváltó szenvedéseinek gyümölcse az 
üdvözültek nagy száma. 
A szenvedő Istenszolgáról szóló 4. éneket teljes 
egészében Nagypénteken olvassuk. Most csak a végső 
rész egy szakaszát halljuk. A szemelvényt az evangélium 
magyarázza, ahol Jézus a szenvedéséről jövendöl. Azért 
jött, hogy „sokakért”, a sokaságért, azaz minden emberért 
magára vegye a bűnadósságot, és mindenekért halált 
szenvedjen.  
Szentlecke: Zsid 4,14-16 
Téma: Járuljunk bizalommal a kegyelmet adó Istenhez. 
A zsidókhoz írt levél e szakasza egy nagy kijelentést és 
kettős intést tartalmaz. A kijelentés: Főpapunk van, aki 
értünk Isten legbensőbb szentélyébe lépett be, de együtt is 
szenved és érez velünk, mert minden emberi 
nyomorúságot önmagán tapasztalt meg. Jézus 
megnyitotta nekünk az Istenhez vezető utat, és közbenjár 
értünk Istennél, – e két tény, az Ószövetségre utalva, 
főpapi működését jelenti. Mondhatni ezt más szóval is: 
Jézus a Kapu, Ő a Pásztor, az Út, a Tanító, az Orvos. Ő 
lehet mindez, mert teljes értelemben ember és örök 
igazsággal Istennek Fia, tehát a legrátermettebb közvetítő 
Isten és ember között. – A nagy kijelentést intések követik: 
legyetek hűségesek a hit megvallásában és bízzatok Isten 
irgalmában. 
Evangélium: Mk 10,35-45 
Téma: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét 
adja váltságul üdvösségünkért. 
Harmadszor szólt Jézus a közeli szenvedésről. A 
szentírónak nem nehéz minket elgondolkoztatnia, de a 
tanítványok egyre kevésbé értik, mit is akar Jézus igazán. 
Jézus élesen korholja törtetésüket az „első helyért”, és 
inkább arra hívja őket, járják Ővele szenvedése útját. A 
„pohár” szó itt ugyanazt jelenti, amit a ,,keresztség'' – a 
kínszenvedést, amit mindnyájunk bűnéért, mindannyiunk 
helyett át fog élni. Útját maga úgy magyarázza, mint az 
Isten alázatos szolgálatát, amelyben életét váltságdíjul 
adja sokakért 

ÚTRAVALÓ 
Kedves Testvérek! 
[…] Még ha az idei évet a Covid-19-világjárvány okozta 
szenvedések és kihívások jellemzik is, az egész Egyház 
missziós útja folytatódik azon szavak fényében, amelyeket 
Izajás próféta meghívásának elbeszélésében olvasunk: „Itt 
vagyok, engem küldj” (Iz 6,8). Ez mindig új válasz az Úr 
kérdésére: „Kit küldjek el?” (uo.). Isten szívéből, irgalmából 
fakad ez a hívás, amely a jelenlegi globális válságban mind 
az Egyházhoz, mind pedig az egész emberiséghez szól. 
[…] Nagyon megijedtünk, összezavarodtunk és félünk. A 
fájdalom és a halál nyilvánvalóvá teszi emberi 
törékenységünket; ugyanakkor mindannyiunkban erős az 
életösztön és a rossztól való megszabadulás vágya. Ebben 
az összefüggésben a misszióra való meghívás – az 
önmagunkból való kilépésre, az Isten és a felebarát iránti 

szeretetre szóló meghívás – lehetőséget nyújt arra, hogy 
megosszunk, szolgáljunk és közbenjárjunk. A küldetés, 
amelyet Isten reánk bíz, az, hogy a rettegő és zárkózott 
énünkből kilépjünk az újra felfedezett és az önmaga 
ajándékozása által megújult énünk felé. […] 
Személyes meghívásunk abból a tényből fakad, hogy az 
Egyházban Isten gyermekei vagyunk, az ő családja és 
testvérei abban a szeretetben, amelyről Jézus tanúságot 
tett számunkra. Mindenki rendelkezik azzal az emberi 
méltósággal, amelynek alapja az isteni meghívás alapján 
Isten gyermeke, és hogy olyanná váljon a keresztség 
szentségében és a hit szabadságában, amilyenek Isten 
szívében mindig is voltunk. […] 
A misszió a szabad és tudatos válasz Isten hívására. De 
csak akkor hallhatjuk meg ezt a hívást, ha személyes 
szeretetkapcsolatot ápolunk az Egyházában élő Jézussal. 
Tegyük fel magunknak a kérdést: készen állunk-e 
elfogadni a Szentlélek jelenlétét az életünkben? Készen 
állunk-e meghallani a misszióra való felhívást, akár a 
házasság, akár a megszentelt élet vagy a felszentelt 
papság útján, illetve általában a hétköznapi életünkben? 
Készen állunk-e elfogadni a küldetést bárhová, hogy 
tanúságot tegyünk az irgalmas Atyaistenbe vetett hitünkről, 
hogy Jézus Krisztus megváltásának evangéliumát 
hirdessük, hogy megosszuk a Szentlélek isteni életét, így 
építve az Egyházat? Készen állunk-e, ahogyan Szűz 
Mária, Jézus édesanyja, hogy fenntartás nélkül szolgáljuk 
Isten akaratát (vö. Lk 1,38)? Ez a belső készség nagyon 
fontos ahhoz, hogy Istennek válaszolni tudjunk: „Itt vagyok, 
Uram, engem küldj” (vö. Iz 6,8). És mindezt nem elvont 
módon, hanem az Egyház és a történelem „itt és most”-
jában cselekedve. 
Az Egyház küldetésében aktuális kihívás, hogy megértsük, 
mit akar Isten most, a világjárvány idején mondani nekünk. 
A betegség, a szenvedés, a félelem, az elszigeteltség 
kérdéseket vet fel bennünk. Kérdőre von minket azok 
szegénysége, akik magányosan halnak meg, akiket 
magukra hagynak, akik elveszítik a munkájukat és a 
megélhetésüket, akiknek nincs otthonuk és nincs mit 
enniük. Az, hogy kötelesek vagyunk fizikai távolságot 
tartani és otthon maradni, meghívás annak 
újrafelfedezésére, hogy társadalmi kapcsolatokra és 
közösségben megélt istenkapcsolatra is szükségünk van. 
[…] 
A missziós világnap ünneplése alkalmat ad annak 
megerősítésére is, hogy az imádság, az elmélkedés és az 
anyagi segítség eszközei mindannyiótok számára 
lehetőséget nyújtanak, hogy az Egyházban aktívan részt 
vegyetek Jézus missziójában. Az október harmadik 
vasárnapjának liturgikus alkalmain tartott gyűjtések célja 
az, hogy támogassuk a Pápai Missziós Művek nevemben 
folytatott missziós munkáját, hogy az az egész világon 
kielégítse a népek és az Egyházak szellemi és anyagi 
szükségleteit, minden ember üdvösségére. 
Ferenc pápa 2020-ban missziós vasárnapra írt, Itt vagyok, engem 
küldj! c. üzenete  
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