
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

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 

11.15. 
Hétfő 

7  

1Mak 1,10-15.41-
43 
Lk 18,35-43 

5–7 NAGY SZENT ALBERT  

11.16. 
Kedd 

7 † családtagok 
2Mak 7,1.20-32 
Lk 19,11-28 

 
5–7 SKÓCIAI SZENT MARGIT 7: felnőtt hittan 

11.17. 
Szerda 

7  
2Makk 7,1.20-31 
Lk 6,27-38 

 
5–7 NAGY SZENT GERTRÚD  

11.18. 
Csütörtök 

7  
1Makk 2,15-29 
Lk 6,27-38 

 
5–7   

11.19. 
Péntek 

7  
Péld 31,10-13 19-
20 
Lk 6,27-38 

 
5–7 

ÁRPÁDHÁZI SZENT 
ERZSÉBET 

 

11.20. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Pál 

1Mak 6,1-13 
Lk 20,27-40 

  

8–19: Felnőttruhagyűjtés 
és -vásár 
½ 5: családos 
szentségimádás 

11.21. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Jolán, † Márton 

 
 

  KRISZTUS KIRÁLY 
8–19: Felnőttruhagyűjtés 
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. 
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 16-án, kedden a felnőtt hittant Gyuri atya tartja 
a kápolnában, 19.00 órai kezdettel. 
 
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: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hauBQaldiTpt4g
w0ZMlA_vnpKEbwNQBNgmrD1EM3trw/edit#gid=0 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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14 – 21. 

1041. szám 
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November 20-21-én, 8-19 óra között lesz a felnőtt 
ruhafélék 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. 
zacskokba) csomagolva adja át. (Gyermekeknek való 
dolgokat természetesen ezen a hétvégén is el lehet még 
hozni.) Mindenkit szeretettel várunk!  

Márialigetiné Makhult Katalin és Szemán Andrea 
 
November 20-án, Krisztus Király előestéjére a NEK 
szervezőcsapata újra meghirdette a világméretű 

szentségimádást, melyhez kápolnánk is csatlakozik 
délután ½ 5 és ½ 6 között. Miután a kápolnában minden 
nap van csendes szentségimádás, most a családosokat 
szeretnénk megszólítani. Várjuk az óvodás, kisiskolás 
gyerekeket nevelő családokat, hogy hozzák el 
gyermekeiket az oltáriszentségi Jézushoz. Nekik szóló 
liturgiával, gitáros énekekkel, imádságokkal várjuk 
őket.                Martini Zsuzsi, Kollár Ági és Salacz Nadine 
 

Programok a SarokPontban a héten: 
November 18-án Meghallgatlak - segítő beszélgetés 
Halácsy Katival, 30/294-0940, előzetes telefonos 
egyeztetés szükséges! 
November 19-én bibliodráma - bemutató alkalom. 
 

Olvasmány: Dán 12,1-3 
Téma: Amikor a világ végén eljön az Úr, Isten népe 
megdicsőül. 
Dániel könyvének olvasmánya a végidő eseményeiről szól. 
Szörnyű ínség és szorongattatás ideje lesz (vö. 
evangélium). Életre-halálra szól. Isten népének igazai („kik 
az élet könyvébe be vannak írva”) túlélik a végső tusákat, 
és üdvözülnek. A korábbi idők igazai, kik a holtak világában 
tengődtek („a por országában”), föltámadnak, s örökké 
élnek. A bűnösök viszont (kik nincsenek az „élet könyvébe 
írva”) nyomorultul végzik; ha azon időben már holtak 
lesznek, előbb föltámadnak, de csak gyalázatukra! – Ez 
ennek a nehéz olvasmánynak a mondanivalója, ha 
összevetjük a Szentírás más, hasonló részeivel (például 
1Tesz 4,13-14). A holtak föltámadásáról az Ószövetség 
ritkán és csak a késői írásokban szól, amelyek már Jézus 
korához közelítenek. Csak a Krisztus-élmény vetett tiszta 
fényt a halál utáni élet kérdésére, a halhatatlanságra és 
föltámadásra. 
 

Szentlecke: Zsid 10,11-14 
Téma: Jézus egyetlen áldozattal örök üdvösséget szerzett 
a választottaknak. 
Krisztus áldozata tett képessé minket, hogy tiszta 
lelkiismerettel szolgálhassuk az élő Istent (Zsid 9,14). 
Krisztus tette abban különbözik az ószövetségi 
áldozatoktól, hogy az övé egyszer s mindenkorra érvényes 
és hatékony, tehát nem kell és nem is lehet megismételni. 
Nem lehet tökéletesíteni azt, amit Krisztus elért 
önátadásával. Új szövetség lépett a régi helyébe, azt 
fölváltva. Most már csak arról lehet szó, hogy Jézust 
követjük egészen a végcélig, ahová előrement. 
 

Evangélium: Mk 13,24-32 
Téma: Jézus a világ végén újra eljön dicsőségben, és 
maga köré gyűjti választottjait. 
Szent Márk 13. fejezete Jézus nagy beszédét közli, a 
Máténál és Lukácsnál megírthoz hasonlót. Alkalom rá a 
tanítványok kérdése (Mk 13,4), hogy mikor lesz a zsidó 
templom földúlása, Jeruzsálem pusztulása, s mik lesznek 
ezek előjelei. Jézus együtt beszél Jeruzsálem és a világ 
végéről. A két esemény nem illik bele egyszerűen a 
történelembe: túl vannak az érthető és kiszámítható 
világtörténelmen („azt az órát a Fiú sem tudja” az ember 
számára érthető módon). A végső eseményben ezenkívül 
Krisztus, az Emberfia kinyilatkoztatásáról van szó, aki  

megváltóul és beteljesítőül jön. Mikor Ő eljön, az az aratás- 
idő! Az addig való idő pedig a növekedés, az érlelődés 
értékes ideje. Az egyházi év végén el kell gondolkoznunk 
azon, hogy a „vég itt áll az ajtó előtt”, a végünk közel van, 
egyre közelebb; s kérdezzük magunktól, vajon készen 
állunk-e. 
  
November 19.  Árpádházi Szent Erzsébet Magyar 
királyunk, II. Endre és merániai Gertrúd házasságából 
született 1207-ben. Már négyéves korában elkerült 
Wartburg várába. 1221-ben kötötték meg házasságát 
Lajos thüringiai tartományi gróffal. Minden kötelességét 
pontosan teljesítette. Mint feleség forrón szerette férjét, 
mint buzgó keresztény az imádságban és az irgalmasság 
cselekedeteiben tűnt ki. Jótékonyságát Isten csodával is 
jutalmazta (rózsacsoda). Egy éhínség alkalmával 
kiosztotta a csűrökben található összes gabonát, és 64 
ezer aranyat. Férje megértően támogatta, de korán, 1227-
ben Otrantóban, a keresztes háború előkészületei közben 
meghalt.  Az irigy rokonság kiűzte Erzsébetet és 
gyermekeit Wartburg várából. Három évig tartott 
száműzetése. Magyarországi rokonait nem értesítette, 
csak Eckbert bambergi püspök könyörült meg rajta. 1228-
ban felvette Szent Ferenc harmadik rendjének ruháját. 
Henrik, rokona, visszahívta és átadta Marburgot és 
környékét. Erzsébet kórházat alapított, a szegényeknek élt 
imádságban és a lélek vidámságában.  24 éves korában 
halt meg 1231. november 17-én. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

A HÉT LITURGIÁJA 

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

Mennyország! Örök hazánk! Mit számít, ha itt a 

földön bármit is elvesznek tőlünk, ha tudjuk, hogy 

te, drága Istenünk, hazavársz bennünket 

országodba…? 

A középkor embere csüggedésében, nehézségei 

közepette nagyon sokszor a mennyországból 

merített erőt, hogy kitartson a jó úton. A mai ember 

azért tér le olyan könnyen a szeretet útjáról, mert 

nem hisz abban az országban, amelyet Isten teremt 

azoknak, akik szeretik őt. 
Böjte Csaba 

 


