
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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  

10.25. 
Hétfő 

7 † Jenő 
Róm 8,12,17 
Lk 10,1-9 

5–7  ½ 7: rózsafüzér 

10.26. 
Kedd 

7 
élő kereszt- és 
bérmagyerekekért 

Róm 8,18-25 
Lk 13,18-21 

 
5–7  

½ 7: rózsafüzér 
7: felnőtt hittan 

10.27. 
Szerda 

7 
du. 5 

élő Dóra, Anna és György megtérése 

† Makhult Mihály 
Róm 8,26-30 
Lk 13,22-30 

 
6–8  

½ 7: rózsafüzér 
7: gitáros cserkész 
szentségimádás 

10.28. 
Csütörtök 

7  
Ef 2,19-22 
Lk 6,12-19 

 
5–7 

SZENT SIMON ÉS 
TÁDÉ 

½ 7: rózsafüzér 

10.29. 
Péntek 

7 † édesapa, † testvér 
Róm 9.1-5 
Lk 14,1-6 

 
5–7 

 ½ 7: rózsafüzér 

10.30. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Mária, János és szüleik 

Róm 11,29-36 
Lk 14,12-11 

 
BOLDOG ROMZSA 
TÓDOR 
 

 

10.31. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Erzsébet, János, Margit és Erzsébet 

családközösségekért 
† Csaba, Mihály, Virág évforduló 

MTörv 6,2-6 
Zsid 7,23-28 
Mk 12,28b-34 

 ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  

Október 25-én 18.30-tól a Diadal c. filmet (86p) nézhetjük 
meg közösen a SarokPontban, melyet beszélgetés követ. 

Szemán Andrea 
  
Október 26-án a felnőtt hittant (a NEK szereplők 
tanúságtételeinek megnézése és beszélgetés) Birher 
Nándor tartja a SarokPontban, 7 órai kezdettel. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Dr. Makhult Mihályt, a Heti Híradó első tíz évének 
szerkesztőjét, 2021. október 27-én, szerdán, délután 5 
órakor szentmisében ajánljuk a Teremtő szeretetébe a 
kápolnában. 
 
A gyászmise után 6 órától ½ 7-ig csendes 
szentségimádás, majd rózsafüzér, 7-től pedig gitáros 
cserkész szentségimádás lesz a Táborkereszt 
szervezésében. A szentségimádásokat havi 
rendszerességgel szervezik olyan templomokban, ahol 
cserkészcsapat működik. Szeretettel várunk rá cserkészt 
és nem cserkészt, fiatalokat és időseket egyaránt. 

Minden hónap utolsó csütörtökén, mely most október 28-
ára esik, 16.00-20.00 között teadélutánt szervezünk a 
SarokPontban. Várunk mindenkit, aki szívesen tölt el egy 
délutánt jó társaságban beszélgetéssel egy tea és zsíros 
kenyér mellett.  

A háziasszonyok: Baráth Éva és Szabóné Marika  
 
Szomorú szívvel, de az örök élet reményébe vetett hittel 
tudatjuk, hogy dr. Péntek Márta, kápolnánk hűséges híve 
és kántora október 16-án eltávozott a földi világból. 
Búcsúztatásának részletei még szervezés alatt, a hírekkel 
majd jelentkezünk. 
 
Október 31-én az este 7 órás szentmisén a kápolna 
tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt közösségi 
vezetőire, Veres Csabára, Mihályra és Ruszthy Virágra 
emlékezünk haláluk évfordulója alkalmából. Életük 
példájával máig köztünk élnek. 
 
Szeptember 19-én ünnepélyesen is átadásra és 
megszentelésre került a SarokPont Közösségi Tér. A 

NAPTÁR 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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1038. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Karolina Egyesület, mint a közösségi tér fenntartója 
Szemán Andreát bízta meg az élet beindításával, 
koordinálásával. Kérjük, a programokkal, időpont 
egyeztetéssel kapcsolatban őt keressétek! (+36 30 381 
1770, andrea.szeman05@gmail.com) 
A SarokPontban lehetőség van a kápolnás kiscsoportok 
összejöveteleire, valamint bármilyen, a közösséget vagy 
annak egy részét érintő programokra. Bérleti díj ellenében 
családi és baráti összejövetelek is tarthatók itt, a 
fennmaradó időpontokban pedig külső cégek, csoportok 
rendezvényeinek is tudunk helyet biztosítani. 
A SarokPont bérleti díjairól a faliújságra kihelyezett, ill. a 
levelezőlistára kiküldött táblázatban lehet tájékozódni. 
Kedvezményre vagy egyedi elbírálásra történő igényt 
Szabó Zsoltnál, a szabsi69@gmail.com címen vagy a +36 
30 676 9452 telefonszámon kérjük jelezni.  
Ismételten köszönjük a felújításra küldött adományokat, és 
kérjük, hogy alkalmi vagy rendszeres adományokkal 
ezentúl is támogassátok a SarokPont fenntartását! 
Továbbra is a Karolina Egyesület bankszámlájára, ill. a 
kápolnában és a SarokPontban kihelyezett 
adománydobozba várjuk a felajánlásokat. A legkisebb 
összeget is hálásan köszönjük! 
A Karolina Egyesület bankszámlaszáma: 11711034-
20811943 (OTP). A közlemény szövege: SarokPont 
adomány. A Karolina Egyesület elnöksége nevében:  

Szabó Zsolt István (Szabsi) 

Előzetesen jelezzük, hogy idei 
őszi ruhavásárunk november 20-21-én lesz az új 
közösségi termünkben, a SarokPontban. A részleteket 
később hirdetjük.                   Márialigetiné Makhult Katalin 
 
A kápolnatakarítást október 22-én, pénteken a Végh 
család, október 30-án pedig az Arendt család vállalta. 
Köszönjük.  Futakfalvi Bea 
 
November 1-je Mindenszentek ünnepe, munkaszüneti 
nap, a kápolnában reggel 8-kor és este 6-kor lesznek 
szentmisék. 
 
November 2-a halottak napja. Teljes búcsú nyerhető a 
megholtakért: 
Aki temetőt ájtatos lélekkel látogat és legalább lélekben 
imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, minden nap, 
teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság 
a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút 
lehet nyerni a temető meglátogatásakor. 
 
Aki halottak napján (vagyis az azt megelőző déltől - a 
halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát (nem kolostorban), teljes búcsút 
nyerhet a szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot, egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú 
elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon, és 
Mindenszentek ünnepén is.      

Olvasmány: Jer 31,7-9 
Téma: Isten visszavezeti népét a fogságból; gondja van a 
nyomorultakra is. 

Jeremiás üdvösségi jövendölése eredetileg, úgy látszik, az 
északi királyságról, Izraelről szólt – ennek népét Szamaria 
eleste után (Kr.e. 721) Asszíriába hurcolták. Jeruzsálem 
bukásával (Kr.e. 587) az üdv meghirdetését a déli 
országra, Júdára is vonatkoztatták. Isten, népe Pásztora 
és Atyja, minden szétszórtakat újra egybegyűjt; 
meggyógyítja és megvigasztalja őket. Más prófétai 
szövegek is a messiási időre a vakok és bénák gyógyulását 
ígérik. Isten megsegíti népét, s ez Hozsannát zeng neki 
 

Szentlecke: Zsid 5,1-6 

Téma: Jézus, a mi Főpapunk pap mindörökké Melkizedek 
rendje szerint. 

Az 5. fejezettől a zsidók levele egyenként kifejti, amit előbb 
(4,14-16: előző vasárnap szentleckéje) összefoglalva 
mondott. Az ószövetségi papságra vonatkozóan először is 
elsorolja a főpapi méltóság feltételeit, melyek az Isten és 
ember közti közvetítő állásból folynak: együtt kell éreznie 
az emberek gyöngeségeivel, bajaival és Istentől kell 
hivatását kapnia. Mind a két föltétel Jézusban olyannyira 
beteljesült, hogy főpapsága messze túlterjed az 
Ószövetségen. Hogy Jézus együtt tud érezni és szenvedni 
a mi gyöngeségeinkkel, azt mindenek fölött az Ő 
haláltusája, vergődése mutatta (5. böjti vasárnap, 
szentlecke). Hogy Istentől volt hivatása, arra a szentíró két 
zsoltárt idéz, amelyek messiási értelműek és Jézusban, 
Dávid fiában teljesültek be. 
 

 

Evangélium: Mk 10,46-52 

Téma: Jézus visszaadja a vak látását, az pedig követi őt. 

Jézus Jeruzsálembe vezető útja a jerikói vak gyógyításával 
végződik (Szt. Márknál ez az utolsó csoda-elbeszélés). A 
tanítványok még egyre vakok, ahogy a 
kenyérszaporításkor voltak (Mk 8,21-22) és ahogy – 
jobban, mint valaha, – a keresztre feszítéskor lesznek, 
mikor csak egy pogány százados az egyetlen, aki felismeri: 
Ez az ember valóban Isten Fia volt!... A jerikói vak azonban 
tudta magáról, hogy vak, kiáltozott segítségért, látóvá lett, 
és Jézus követőjévé szegődött. – „Dávid fia” a várva várt 
Messiás népszerű címe volt. 
 

 
ÚTRAVALÓ 

 
 

„Ha a szíved kószál és szenved, 
vidd vissza tudatosan a helyére, 
és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe. 
És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, 
csak a szívedet hoztad vissza 
s helyezted ismét Isten jelenlétébe, 
bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad, 
akkor már nem éltél hiába, akkor életed beteljesedett.” 

Szalézi Szent Ferenc 
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