
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.28. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Mária, † László 

családközösségekért 
 
 

Jer 33, 14-16 
1Tessz 3,12-4,2 
Lk 21, 25-28.34-36 

 
ADVENT 1. 
VASÁRNAPJA 

 

11.29. 
Hétfő 

½ 7 
† Emília és 

családtagok 
Iz 2,1-5 
Mt 8,5-11 

5–7  7: filmklub – Patch Adams 

11.30. 
Kedd 

 
½ 7 

élő Dóra, Zsuzsa, 
György 

Róm 10,9-18 
Mt 4,18-22 

 
5–7 

SZENT ANDRÁS 
APOSTOL 

7: felnőtt hittan 
 

12.1. 
Szerda 

 
½ 7 élő Pál 

Róm 10,9-18 
Mt 4,18-22 

 
5–8  

7-8: szentségimádás a 
hivatásokért 

12.2. 
Csütörtök 

 
½ 7  

Iz 26,1-67 
Mt 7,21.24-27 

 
5–7  

6-7: „Meghallgatlak” a 
SarokPontban 

12.3. 
Péntek 

½ 7 
este 6 

 

 
Iz 29,17-247 
Mt 9,27-31 

 
5–6 ELSŐ PÉNTEK 

½ 7: adventi beszéd a 
roráte misén 
5-6: gyóntatás 

12.4. 
Szombat 

½ 7 
este 6 

 
† Zoltán 

Iz 30,19-21 
Mt 9,35-10 

 ELSŐ SZOMBAT 
Az esti mise után második 
adventi gyertyagyújtás 

12.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Ilona, Aurél, Csaba 

 
 
† családtagok, ismerősök 

Bár 5,1-9 
Fil 1,4-6 
Lk 3,1-6 

 
ADVENT 2. 
VASÁRNAPJA 

 

A járvány súlyosbodása miatt továbbra is kérjük a híveket, 
hogy a kápolnában és a Sarokpontban  

- mindenki hordjon orrot és szájat 
eltakaró maszkot, 

- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt, 
- a szentmisén mellőzze a kézfogást 
- és csak kézbe áldozzon. 

Kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra jellemző 
tünetet észlel magán, ne jöjjön a kápolnába. 
 
A zsúfoltság elkerülése érdekében november 28. 
vasárnaptól újra van 11 órakor is szentmise. 
 
Advent első vasárnapján a ½ 10-es mise után 
megkezdődnek a betlehemes játék próbái a 
SarokPontban. A próba időpontjában még lehet 
csatlakozni. Bár még nem tudjuk, milyen formában (zárt 
térben vagy szabadtéren), de mindenképpen megtartjuk a 
betlehemes játékot, hogy december 24-e délutánján a 
gyermekes családok ki tudjanak mozdulni otthonról, és a 

járványügyi korlátozások ne fosszanak meg bennünket 
ettől a szívünket az ünnepre készítő, vidám és felemelő 
közösségi élménytől.  
 
November 29-től a vasárnapok kivételével advent minden 
napján reggel ½ 7-kor roráte mise lesz. A pénteki roráte 
misén adventi beszédet hallhatunk a prédikációban. Ebben 
az évben a lelki nap helyett az adventi pénteki roráte misék 
keretében készülünk lelkileg a karácsony 
megünneplésére. 
 
November 30-án a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában, 19.00 órai kezdettel.  
 
A héten első csütörtök. A szentségimádás után, este 7 
órai kezdettel a hivatásokért imádkozunk.  
 
December 3-a első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise. Első szombaton adventben reggel ½ 7-kor van 
szentmise. 

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. 
nov.28. – 

dec.5. 

1043. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



 A szombat esti mise után adventi gyertyagyújtás. Az 
első gyertyát a SanIter nagygyermekes szülők csoportja 
gyújtja meg. A gyertyagyújtás szertartását nem közvetítjük 
élőben, de később visszanézhető a kápolna YouTube 
csatornáján. Még két szabad alkalomra várjuk 
közösségek vagy családok jelentkezését. Aki vállalja 
egy alkalom megtartását, keresse Gyuri atyát. 
 
Az egyéni, személyes adventi felkészüléshez ajánljuk 
Barsi Balázs OFM: Magasság és mélység c. könyvét, mely 
megvásárolható a kápolnában. 
 
Programok a SarokPontban: 
November 29-én este 7-kor ismét filmklub, ezúttal a Patch 
Adams c. filmet vetítjük, melyet beszélgetés követ. 
November 30-án, kedden 15.00-19.00 között nyitva van 
a SarokPont. Ha van egy kis időd, nézz be hozzánk! 
Szeretettel várunk egy teával vagy kávéval, beszélgetni, 
játszani, olvasni, vagy csak kicsit megpihenni. 

Ebben az időpontban megtekinthető Molnár C. Pál 
karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos képeiből válogatott 
kiállítás is. November 27-én szombaton a hatos mise 
után Csillag Péter tart tárlatvezetést. 
Molnár C. Pál a Ménesi úton élt és alkotott, hagyatékát 
családja (a kápolnánkba járó Csillag Péter és Éva) 
gondozza a lakásból kialakított műterem-múzeumban. 
Minden csütörtökön este 6-7 között folytatódik a 
Meghallgatlak. Halácsy Katalin várja azokat, akik segítő 
beszélgetésre vágynak. A beszélgetéshez előzetes 
bejelentkezés szükséges (30/294-0940). 

Szemán Andrea (30/381-1770) 
 
A kápolnatakarítást november 26-án Brunner Noémi és a 
TT csoport, december 4-én pedig az Ifjú házasok vállalták. 
Köszönjük.                                                     Futakfalvi Bea 
 

Olvasmány: Jer 33,14-16 
Téma: Isten elküldi a Messiást, aki Dávid nemzetségéből 
születik 
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: Jel 1,5-8 
Téma: Krisztus eljövetelére erősítse meg szívünket az Úr 
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 üdvösségrendet. Mostantól fogva csak Ő az 
egyetlen közvetítő, aki közbenjár értünk és örökre 
megment. – Az utolsó mondatok lelkes visszatekintés 
Jézus üdvözítő művére, a Főpapéra, aki egészen Isten 
eszménye szerint való, és egészen megfelel a mi 
szükségünknek. 

 

Evangélium: Jn 18,33b-37 
Téma: Elközelgett a ti megváltásotok 
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 

 
December 3. - Xavéri Szent Ferenc áldozópap ünnepe, aki 
1506-ban született Spanyolországban, Baszkföldön. Apja 
a királyi tanács elnöke volt. Ő maga előkelő megjelenésű 
és büszke magatartású volt, nagy tudományos karrierről 
álmodott, melyhez minden adottsággal rendelkezett. 
Párizsban tanult, és csak nehezen tudta megoldani, hogy 
egy rosszszándékú tanára hatására az erényes életútjáról 
le ne térjen. Szerencséjére egy másik tanára keze alá 
került, aki nagyon nagytudású és jámboréletű volt, az ő 
vezetésével egyetemi tanár lett. Lelki fejlődését 
szobatársai is segítették, ott ismerkedett meg Loyolai 
Szent Ignáccal, akivel mély barátságba került, és lelki 
vezetését elfogadva társai közé lépett. A barátságuk 
nyomán ő is a jezsuita rend egyik alapítója lett, 
Bolognában, majd Rómában volt lelkipásztor, ekkor a 
szeretetszolgálatban dolgozott eredményesen. A lelkekért 
mindenre kész volt, tudott mindenkinek mindene lenni. 
Állandó imája volt: „Lelkeket, lelkeket adj nekem Uram!” 
Nagy buzgósága és kiváló szervező tehetsége sokat 
használt az induló rendnek. A portugál király kérésére és 
Loyolai Szent Ignác döntése alapján hosszú, fárasztó és 
veszélyes utazással Indiába utazott. Missziós 
tevékenységével óriási eredményeket ért el Indiában, 
Indonéziában, Japánban. 1541-től tíz éven át dolgozott a 
misszióban. Tanította a gyermekeket, gyóntatott, 
kollégiumot szervezett misszionáriusok képzésére. Kínába 
is elindult, de Sancian szigetén, 1552 -ben halálos 
betegségben meghalt. Teste Goában nyugszik. A missziók 
védőszentje. 
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