
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

11.7. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 
 

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

 ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP  

11.8. 
Hétfő 

7  
Ez 47,1-2,8 
Jn 2,13-22 

5–7   

11.9. 
Kedd 

7  
Bölcs 2,23-3,9 
Lk 17,7-10 

 
5–7 

LATERÁNI BAZILIKA 
SZENTELÉSE 

7: felnőtt hittan 

11.10. 
Szerda 

7  
Bölcs 6,1-11 
Lk 17,11-19 

 
5–7 SZENT LEÓ PÁPA  

11.11. 
Csütörtök 

7  
Bölcs 7,22-8,1 
Lk 17,20-25 

 
5–7 SZENT MÁRTON  

11.12. 
Péntek 

7  
Bölcs 13,1-9 
Lk 17,26-37 

 
5–7 

SZENT JOZAFÁT  
 

 

11.13 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Mihály 

Bölcs 18,14-16 
Lk 18,1-8 

  
9–15: 
Gyermekruhagyűjtés 
és -vásár 

11.14. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Ida, István és Imre 

 
† Péter és élő családja 

Dán 12,1-3 
Zsid 10,11-14,18 
Mk 13,24-32 

 ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
9–15: 
Gyermekruhagyűjtés 
és -vásár 

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK AZ ESZTERGOM-
BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 
Az állami előírások szigorodására, valamint számos 
paptestvér és hívő kérésére tekintettel 2021. november 7-
től a Főegyházmegye teljes területén kötelező 

- a szenteltvíztartók kiürítése,  
- a templomokban és zárt helyiségekben tartott 

rendezvényeken az orrot és szájat 
eltakaró maszk és kézfertőtlenítő használata, 

- a szentmiséken és más liturgikus cselekmények 
során a kézfogások mellőzése. 

A rendelkezések értelmében az áldoztatás csak kézbe 
történhet. 
Nagyon kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra 
jellemző tünetet észlel magán, ne jöjjön le a kápolnába. 
Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével 
a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban! 
 
November 9-én, kedden a felnőtt hittant Birher Nándor 
tartja a SarokPontban, 19.00 órai kezdettel. A NEK-en 

szereplők tanúságtételeiből, tanításaiból válogatunk, közös 
megnézés után beszélgetés. 
 
November 9-én 15.00-tól az esti hittanig nyitva lesz a 
SarokPont, ha van egy kis időd, nézz be hozzánk! 
Szeretettel várunk egy teával vagy kávéval, beszélgetni, 
játszani, olvasni vagy csak kicsit megpihenni.  

 
Őszi ruhagyűjtésünket idén a SarokPontban (Karolina 
út 37/b), – az utóbbi években tapasztalt zsúfoltság 
enyhítése érdekében – két egymást követő hétvégén 
(mindkét esetben ugyanazon a helyszínen) tartjuk meg. 
Elsőként, november 13-14-én 10-15 óra között a 
gyermekholmik (ruhák, cipők, játékok, sportszerek, 
működőképes biciklik) csere-beréjére várjuk a 
családosokat, segítőkész fiatal édesanyák 
közreműködésével.  
Kérjük, hogy azok az anyukák, akik – akár csak 1-2 órát is 
– szívesen segítenek a ruhák átvételében, válogatásában, 
írják be magukat az alábbi táblázatba, hogy lássuk, mire 
számíthatunk: 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 

▪ Kápolnaigazgató: Kelemen Imre ▪ Lelkészi szolgálat: Müller György ▪ 
▪ Telefon: +36 30 179 5411 ▪ E-mail: atyamgy@gmail.com ▪ Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 37/b ▪   

▪ Honlap: www.karolinaegyesulet.hu ▪ Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után ▪ 
 

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

2021. 
November 

7 – 14. 

1040. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hauBQaldiTpt4g
w0ZMlA_vnpKEbwNQBNgmrD1EM3trw/edit#gid=0 
 
Egy héttel később, november 20-21-én, 8-19 óra között 
lesz a felnőttruhák és apróbb használati tárgyak 
vására, a korábban már megszokott módon. Továbbra is 
arra törekszünk, hogy az el nem kelt holmikat ajándék 
gyanánt adhassuk tovább Grunda János atyának. Ebben 
igen nagy segítség – hálásak vagyunk érte, ha az 
adományokat ki-ki összehajtva, nagyobb mennyiség 
esetén fajtánként (lehetőleg reklámmentes 
kenyeres/szemetes/stb. zacskókba) csomagolva adja 
át. (Gyermekeknek való dolgokat természetesen a 
második hétvégén is el lehet még hozni.) 
Mindenkit szeretettel várunk!  

Márialigetiné Makhult Katalin és Szemán Andrea 
 
 
 

Olvasmány: 1Kir 17,10-16 
Téma: A szareftai özvegy utolsó marék lisztjéből készít 
lepényt a prófétának. 
Az özvegy azok közé tartozik a Bibliában, akit újra meg újra 
a hatalmasok oltalmába és mindenkinek jóindulatába kell 
ajánlani. Nem mondhatni, hogy ilyesféle ajánlásra ma már 
nem lenne szükség: törvények aligha szokták és tudják 
enyhíteni a legnagyobb nehézségeket. Az Írás a szegény 
özvegyet nemcsak nyomorúságában mutatja be. Mikor az 
ilyen szegény lelkileg fölülkerekedik súlyos anyagi és 
társadalmi helyzetén, és belsőleg elfogadja azt, akkor őrá 
is áll, épp őrá, ami általában a szegényekről mondatott: 
boldog! Oly belső szabadságra tesz szert, amit a gazdag 
aligha érhet el (l. evangélium). Meg tudja különböztetni a 
maradandót a mulandótól, és biztos szívvel tudja, hogy 
Isten törődik vele. A mai Illés-történet példa erre. 
 
Szentlecke: Zsid 9,24-28 
Téma: Krisztus egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak 
bűnét elvegye. 
Halálán keresztül lépett Jézus a mennyei szentélybe, és 
most „értünk áll” Isten színe előtt. Ezzel a világ végleges 
rendjébe jutott, elérte üdvösségét, beteljesülését. Isten 
ítélete a bűnös világon nem végleges: Egynek 
engedelmessége és áldozata által megbocsáttattak 
mindenek bűnei. Krisztus másodszor is eljön a világra, de 
nem azért, hogy újra meghaljon a világért, hanem hogy 
véglegesítse azok üdvösségét, akik várnak Rá. Akkor lesz 
nyilvános valósággá a beteljesülés, amelyet papi 
szolgálatával Krisztus már alapjaiban elvégzett. 
 
Evangélium: Mk 12,38-44 
Téma: Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik, 
az többet ad, mint a bőkezű gazdagok. 
A hatalmon lévő számára mindig ott a kísértés, hogy 
visszaéljen hatalmával. Ez persze nemcsak világi 
hatalomra érvényes. Különösen utálatos Isten és az 
emberek szemében az, ha valaki egyházi rangjával 
visszaél, és személyes érdekekre használja azt föl. Már az 
ószövetségi próféták is „antiklerikálisok” voltak e 
szempontból, helyesebben: a papság közt burjánzó 
képmutatás ostorozói, és Jézus is csatlakozik hozzájuk. – 
Az özvegy két fillérjéről szóló történet e szakasz elejével  

A gyermekruha vásárhoz kapcsolódva lehetőséget 
biztosítunk a lyukas zoknik gyűjtésére újrahasznosítás 
céljából. Kérjük, hogy ezeket külön csomagban, 
felcímkézve adjátok le. Foltos, lyukas, vagyis  
továbbadhatatlan gyerekpólókkal is lehet mit kezdeni: aki 
szeretné és elhozza, a helyszínen varrunk belőle neki 
olyan zsákot, amit vásárláshoz lehet használni a 
péksüteményhez, gyümölcshöz kitett nejlonzacskók 
helyett.                                                                  Réffy Juli 
 
A kápolnatakarítást november 6-án az Egyed család, 
november 12-én, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 
 
 
 
. 
 

csak az „özvegy” szóban egyezik. Az az özvegy két 
fillérjével többet adott a gazdag adományozónál. Bőségből,  
fölöslegből adni nem nagy érdem. Kevésből csak az tud 
adni, aki önmagát adja át Istennek  
 

ÚTRAVALÓ 
 
MENJETEK BÉKÉVEL 
Amikor áldással és a béke vágyával kilépünk a 
szentmiséről még egyszer kegyelmet kapunk, de egyúttal 
feladatot is, hogy mindennapi életünket úgy éljük meg, 
hogy áldás legyünk. Ez pedig azt jelenti bene-dicere – jót 
mondani mindenkinek és mindenkiről, szavakkal és 
tettekkel. Ez az isteni feladat áldással és békével szenteli 
meg az életet. Ez Isten visszatérése a világba, mert a világ 
egy napon engedetlenségével elszakította az Istennel 
kötött barátságot. Ez az Úr útjának és jövetelének, valamint 
az emberek közötti tartózkodásának előkészítése. 
Ha valaki komolyan dönt ezen feladat mellett, és szívből 
elfogadja azt, annak sok nehézsége lesz az életben, de 
öröme is. Az fog történni vele, ami Illés prófétával történt. 
Elfárad az emberi gonoszság, értetlenség, süketség és 
vakság miatt, és kísértései lesznek, hogy mindent 
elhagyjon és elmeneküljön a világból, vagy átadja magát a 
gonosznak. Ez minden nap megtörténhet. Amikor 
tudatosan harcolunk a jó érdekében a rossz ellen, akkor 
kiszolgáltatottabbá válunk a belső fáradtságnak, ez pedig 
az a pillanat, amelynek újra Jézushoz kell bennünket 
vezetnie, a szentmisére, hogy vele újra kezdjük és 
folytassuk a világ és személyes életünk megváltását. 
De nemcsak a lelkierő megújításának a vágya, hanem a 
hálaadásnak is ösztönöznie kell bennünket erre a 
mindennapi találkozásra az imádságban, és – amilyen 
gyakran csak lehetséges – az eucharisztikus áldozatban. 
Így folytatjuk az egységet. Így válunk élő áldozattá az 
Atyaisten dicsőségére. (részlet fra Slavko Barbarić: Szívvel 

ünnepeljétek a szentmisét c. könyvéből) 

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Arendtné Salacz Nadine, Halászné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hauBQaldiTpt4gw0ZMlA_vnpKEbwNQBNgmrD1EM3trw/edit#gid=0
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