
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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  

11.1. 
Hétfő 

8 
½ 10 

este 7 
 

Róm 11,29-36 
Lk 14,12-14 

5–7  
Parancsolt ünnep, 
vasárnapi miserendet 
tartunk. 

11.2. 
Kedd 

7  
Róm 12,5-16 
Lk 14,15-24 

 
5–7 HALOTTAK NAPJA 7: felnőtt hittan 

11.3. 
Szerda 

7 † Mária 
Róm 13,8-10 
Lk 14,25-33 

 
5–7 

PORRES SZENT 
MÁRTON 

 

11.4. 
Csütörtök 

7  
Róm 14,7-12 
Lk 15,1-10 

 
5–8 

BORROMEO SZENT 
KÁROLY 

7: szentségimádás a 
hivatásokért 

11.5. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Bölcs 4,7-17 
Lk 12,35-40 

 
5–6 

SZENT IMRE HERCEG 
5-6: gyóntatás  
 

11.6 
Szombat 

7 
du. 4 

este 6 

 
† Márta 
† Borbála, †Pál 

Róm 16,3-9 
Lk 16,9-1 

 ELSŐ SZOMBAT 
Reggel is van 
szentmise. 

11.7. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 

1Kir 17,10-16 
Zsid 9, 24-28 
Mk 12,38-44 

 ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  

A COVID okozta fertőzések számának emelkedése miatt 
az október 29-i szombat esti misétől kápolnánkban újra 
kötelező a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés, az 
áldozáshoz pedig a kézbe áldozást ajánljuk. Figyeljünk 
oda egymásra és védjük egymást!                      Gyuri atya 
 
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. 
 
November 1-je Mindenszentek ünnepe, parancsolt 
ünnep, a kápolnában vasárnapi miserendet tartunk. Az 
esti 7 órás szentmise előtt 5–7-ig szentségimádás lesz. 
 
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. 
 
November 2-án, kedden a felnőtt hittant Gyuri atya tartja 
a kápolnában. 
 
Dr. Péntek Márta testvérünk temetése november 5-én, 
pénteken, 15.00 órakor lesz a Szent Gellért Plébánián, 
búcsúztató miséje pedig november 6-án, szombaton, 
16.00 órakor a kápolnában. 
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A héten első csütörtök. Este 7 órai kezdettel a 
hivatásokért imádkozunk. Előtte ½ 7-től rózsafüzért 
mondunk. 
 
November 5-e első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise. Első szombaton reggel is van szentmise. 
 
Szeptember 19-én ünnepélyesen is átadásra és 
megszentelésre került a SarokPont Közösségi Tér. A 
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) 
 
November 13-14-én 10-15 óra között 
gyermekruhagyűjtést és -vásárt szervezünk a 
SarokPontban, amelynek bonyolításához édesanyák 
jelentkezését várjuk. Akár egy órát is lehet vállalni. 
Jelentkezés: andrea.szeman05@gmail.com.                 
Szemán Andrea 
Az idei őszi felnőttruhagyűjtés és -vásár pedig 
november 20-21-én lesz az új közösségi termünkben, a 
SarokPontban. A felesleget Arlóra szállítjuk.  

Márialigetiné Makhult Katalin 
 
A kápolnatakarítást október 30-án az Arendt család, 
november 6-án pedig az Egyed család vállalta. Köszönjük. 
 Futakfalvi Bea 
 
 
      

Olvasmány: 5Mz 6,2-6 

Téma: Szeresd az Urat, teljes szívedből! 

A Deuteronómium (Mózes 5. könyve) ugyan nagyrészt 
törvények gyűjteménye, ahogy a mai szakasz is mutatja, 
mégsem csupán az. Egyre újabb kiegészítéseket kapott, 
ilyen a királyok korából a mai szakasz, mely újra 
figyelmezteti a népet, hogy Istenhez tartozik, Isten 
tulajdona. Értse meg végre különleges hivatása értelmét és 
következményeit! A már letelepült és tehetős nép folyton 
idegen istenek után fut. A vidék sokféle természet-
istenségei vonzóbbak, mintsem az a nagy és komor Isten, 
aki kihozta Izraelt Egyiptomból. Ennek a süket népnek 
fülébe kell dörögni: „Halljad Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az 
egyetlen Isten!” E szavakat a jámbor zsidó máig ismétli 
napi imájában. És mi? Készen vagyunk-e mi, hogy 
meghalljuk ezt és feleljünk? 
 

Szentlecke: Zsid 7,23-28 

Téma: Krisztus a mi örök Főpapunk, és engesztelő 
áldozata is örök értékű. 

Jézus papsága gyökerestül különbözik az ószövetségi 
levita papságtól (vö. 30. vasárnap szentleckéje). Jézus 
nem Áron rendje szerinti pap, hanem „Melkizedek rendje 
szerint” (Zsid 5,6), nem származása szerint, hanem Isten 
igéje és fölhatalmazása folytán. Isten szava örökre 
megmarad, és Krisztus is pap marad mindörökké, míg az 
ószövetségi papok egymás után mind meghalnak. 
Megdicsőült Urunk, Krisztus által teremtette Isten a 
végleges üdvösség-rendet. Mostantól fogva csak Ő az 
egyetlen közvetítő, aki közbenjár értünk és örökre 
megment. – Az utolsó mondatok lelkes visszatekintés 
Jézus üdvözítő művére, a Főpapéra, ki egészen Isten 
eszménye szerint való, és egészen megfelel a mi 
szükségünknek. 

Evangélium: Mk 12,28-34 

Téma: A főparancs: a szeretet Isten és embertársaink 
iránt. 

Az írástudó, úgy látszik, komoly szándékkal kérdezi melyik 
az első, vagyis legfontosabb parancsolat; nem úgy, mint az 
egyéb kérdésekben, melyeket a zsidóság vallási vezetői 
csapdául állítanak Jézus elé. Jézus válasza oly ismerős, 
hogy külön figyelmet kíván meghallani és súlyát 
megérezni. Első fele, hogy Istent mindenek fölött 
szeressük, annak a hitvallásnak a következménye, 
amelyet a zsidóság minden nap, még ma is, elmond. "Istent 
szeretni" annyi, mint Egyetlennek elismerni a magunk 
számára is, izzásától annyira elragadtatni magunkat, hogy 
felebarátunknak, embertársunknak is jut valami rész ebből 
az izzó istenszeretetből, az Őbenne való örömből. Nem 
érzelmekről, meghatódásról van szó, hanem arról, hogy 
Isten hatalma és fönsége tapasztalható és tettekre indító 
lesz az emberi léleknek is. 
 

ÚTRAVALÓ 
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A HÉT LITURGIÁJA 

Istenem, miért találtad ki a halált, miért 

szabadítottad ránk, hiszen az élet oly édes ezen a 

földön! Égi paradicsomod elbűvölő kell, hogy 

legyen, hogy ne érezzünk hiányt a földi élet után, 

zseniálisnak kell lenned, hogy olyan örömmel töltsél 

el, mint egy áprilisi reggel friss levegője. Igen, 

tehetségesnek kell lenned, hogy ne ébredjen 

nosztalgia ez után az élet után, amely pedig sebzett, 

kicsi, néma.” (Christian Bobin) 
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