
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Ilona, Aurél, Csaba 

 
† Sándor és élő családtagok 
† családtagok, ismerősök 

Bár 5,1-9 
Fil 1,4-6 
Lk 3,1-6 

 
ADVENT 2. 
VASÁRNAPJA 

Az esti mise után 
tárlatvezetés a 
SarokPontban. 

12.6. 
Hétfő 

½ 7  
Iz 35,1-10 
Lk 5,17-26 

5–7   

12.7. 
Kedd 

 
½ 7  

Iz 40,1-11 
Mt 18,12-14 

 
5–7 

SZENT AMBRUS  
PÜSPÖK 

7: felnőtt hittan 
 

12.8. 
Szerda 

 
½ 7  

Ter 3,9-15.20 
Lk 1,26-38 

 
5–7 

MÁRIA 
SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁSA 

 

12.9. 
Csütörtök 

 
½ 7 † Gyöngyvér 

Iz 41,13-20 
Mt 11,11-1 

 
5–7  

este 6–9: bibliodráma a 
SarokPontban 

12.10. 
Péntek 

½ 7 
este 6 

 
Iz 48,17-19 
Mt 11,16-19 

 
5–7 

 
½ 7: Riesz Domokos atya 
mond adventi beszédet  

12.11. 
Szombat 

½ 7 
8 

este 6 

Szent Gellért Óvoda 
dolgozóiért 

Sir 48,1-4.9-11 
Mt 17,10-13 

 
SZENT DAMAZUSZ 
PÁPA 

Az esti mise után harmadik 
adventi gyertyagyújtás 

12.12. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Emília, † Aranka 

 
 
 

Szof 3,14-18a 
Fil 4,4-7 
Lk 3,10-18 

 
ADVENT 3. 
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 újra van 11 órakor is 
szentmise. 
 
December 5-én lesz az első betlehemes próba a 
SarokPontban, 10.30-12.30 között.  
A további próbák időpontjai:  
December 12. vasárnap 10:30-12:30 
December 19. vasárnap 10:30-12:30 
December 22. szerda egyeztetés alapján 3 órás próba 
December 23. csütörtök egyeztetés alapján 3 órás próba.  

A darab rendezője, Nagy Zsombor, az első alkalmon 
beszéli meg a jelentkezőkkel, ki milyen szerepet szeretne 
vállalni, mert mindenkinek a szívéhez közel álló szerepet 
szeretné adni, így a december 5-i próbán még lehet 
jelentkezni. A tervek szerint a zene is fontos része lesz a 
betlehemesnek, ezért Zsombor várja a zeneszerető és 
zeneművelő jelentkezőket is.  
 
Adventben a vasárnapok kivételével minden reggel ½ 7-
kor roráte mise van. A pénteki rorátén adventi beszédet 
hallhatunk a prédikációban. Ebben az évben a lelki nap 
helyett az adventi pénteki roráte misék keretében 
készülünk lelkileg a karácsony megünneplésére. a 
december 10-i adventi prédikációt Riesz Domonkos, 
kelenföldi káplán atya tartja. 
 
December 7-én a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban, 19.00 órai kezdettel. A NEK-en szereplők 
tanúságtételeiből tanításaiból válogatunk, közös 
megnézés után beszélgetés. 

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. 
december  

5–12.  

1044. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



A szombat esti mise után adventi gyertyagyújtás. A 
gyertyagyújtás szertartását nem közvetítjük élőben, de 
később visszanézhető a kápolna YouTube csatornáján. A 
hátralévő adventi szombatokra várjuk közösségek 
vagy családok jelentkezését. Aki vállalja egy alkalom 
megtartását, keresse Gyuri atyát. 
 
Programok a SarokPontban: 
December 7-én, 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 Az ősi 
jóslat beteljesült… című kiállítása is.  
December 5-én az esti hetes mise után Csillag Péter 
tart tárlatvezetést. 
December 9-én, csütörtökön, 18.00-21.00 között lesz a 
bibliodráma második bemutató alkalma, melyet Halácsy 

Katalin tart. Ez egy olyan találkozás, ahol csoportban, 
kreatívan eljátszunk egy bibliai történetet, s egy-egy bibliai 
szereplő köntösébe bújva mélyebben átélhetjük az ő 
történetét, és ezáltal felfedezhetünk saját magunkról is 
valamit. Sem különösebb bibliaismeretre, sem színészi 
képességre nincs szükség a játékban, csak nyitott szívre! 
A részvételhez védettségi igazolvány és előzetes 
bejelentkezés szükséges: halacsykatalin@yahoo.com 
vagy 30/294-0940. 
 
A kápolnatakarítást december 4-én az Ifjú házasok, 
december 10-én, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                     Futakfalvi Bea 
 

Olvasmány: Bar 5,1-9 
Téma: Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét 
A babiloni fogság után is (Kr.e. 538) sok zsidó továbbra is 
a pogányok közt szétszórva élt. Hazájukhoz és a 
jeruzsálemi templomhoz szoros kötődést éreztek, és Isten 
népének dicső jövőjét várva éltek. A próféta 
Jeruzsálemhez fordul, de mondanivalója mindenkihez szól, 
ki a nagy ígéretek teljesültét várja: A mai Jeruzsálem még 
csak a kezdet, de bízzatok és örvendezzetek, mert 
irgalmas az Isten és igazságos – mondja a próféta. Segítő 
hatalmát akkor és attól teszi függővé, hogy Isten népe 
meghallja-e az Ő igéjét és hivatására eszmél-e.  
Szentlecke: Fil 1,4-6.8-11 
Téma: Legyetek tiszták és feddhetetlenek Jézus Krisztus 
jövetelének napján 
A Filippi-levél címzettjei éppoly közönséges keresztények 
voltak, mint mi. Pál különösen közel érezte őket magához. 
S a filippiek is magukévá tették Szt. Pál ügyét: ellenséges 
környezetben is megőrizték a hit örömét. Szt. Pál Istennek 
köszöni ezt. Hozzá imádkozik, hogy fejezze be megkezdett 
művét. Itt is megvoltak a nehézségek; hiányzott az 
összetartás. Az apostol felszólítja őket, növekedjenek 
bensőleg, érjenek meg. „Krisztus napja” az aratás napja 
lesz. Addig is növekedjenek a hitben és a szeretetben! 
Evangélium: Lk 3,1-6 
Téma: Minden ember meglátja az Isten üdvösségét 
Keresztelő Szt. János még az Ószövetségé (Lk 16,16): 
előfutár ő, próféta, aki a Messiás útját készíti elő. Lukács a 
világtörténelem és üdvtörténet keretébe állítja János 
hivatását, ahogy Krisztus egyetemes küldetésébe illik. A 
Keresztelő szavaiból már kiérthető, milyen lesz az az 
„isteni üdv”, melyet a Messiás hoz: Istennel való 
kiengesztelődés lesz Jézus Krisztus által, ez pedig 
föltételezi, hogy az ember kész a megtérésre, a mássá és 
jobbá válásra. 
 
December 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító a mai 
Trierben született 340 körül, családja Rómából származott. 
Rómában tanult, diplomáciai pályára készült, majd 
Sirmiumban hivatalnok. 374-ben Milánóban működött, mint 
a város prefektusa, és egy püspökválasztás során a 
katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba 
keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett 
a helyszínre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, 

közfelkiáltással püspökké választotta, pedig akkor még 
csak hittanuló volt. Megkeresztelkedett, pappá szentelték, 
és egy hét múlva december 7-én fel is szentelték Milánó 
püspökévé. Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki 
iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és 
tanítója volt. Az ariánusok ellen küzdött, könyveket írt, 
kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai 
ellen is. Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására 
Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok hatása 
alatt Ágoston megtért, megkeresztelkedett, új életet 
kezdett. Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, 
rendíthetetlen hite a legjelentősebb egyházatyák közé 
emelte. Mindig a legfontosabbnak tartotta a püspöki 
feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában rá váró 
feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és 
ott van eltemetve. 
 

ÚTRAVALÓ 
Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja 

 
Aki magot szór ablakába 

és gyertya vár az asztalán. 
A várók nem várnak hiába. 
Egy angyal kopogott talán? 

 
Szárnysuhogás az ablakon túl – 
vigyázz! Kinézni nem szabad! 

Künn az angyalhad térül-fordul, 
egy pillanatra látszanak. 

 
A karácsonyfát hozzák – hallod? 

– egy koppanás, és leteszik. 
Fényben úszik az üvegajtód, 
s megint suhogás. Mi ez itt? 

 
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág, 

karácsonyszagú és meleg. 
“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!” 

Ez az angyali üzenet. 
 

És be is mehetsz – vár az ünnep, 
és minden zárt ajtót kitár. 
A fa alatt angyalok ülnek – 

az ünnep azé, aki vár. 
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