
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.12. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Emília, † Aranka 

 
élő gyerekek, unokák, 
dédunokák 

 

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

 
ADVENT 3. 
VASÁRNAPJA 

10.30-12.30: 
betlehemespróba 

12.13. 
Hétfő 

½ 7 élő Dóra, Zsuzsa, György 
Szám 24,2-7.15 
Mt 21,23-27 

5–7 SZENT LÚCIA   

12.14. 
Kedd 

 
½ 7 élő Zsuzsanna 

Szof 3,1-2.9-13 
Mt 21,28-32 

 
5–7 

KERESZTES SZENT 
JÁNOS 

7: felnőtt hittan 
 

12.15. 
Szerda 

 
½ 7  

Iz 45,6-25 
Lk 7,18-23 

 
5–7 BRENNER JÁNOS  

12.16. 
Csütörtök 

 
½ 7 † Etelka, † János 

Iz 54,1-10 
Lk 7,24-30 

 
5–7   

12.17. 
Péntek 

 
½ 7 

 
† Katalin 

 

Ter 49,2.8-10 
Mt 1,1-17 

 
5–7  

A roráte misén Gável 
Henrik atya mond adventi 
beszédet.  

12.18. 
Szombat 

½ 7 
este 6 

 

Horváth család élő és † tagjai 

Bír 13,2-7.24-25 
Lk 1,5-25 

  
Az esti mise után negyedik 
adventi gyertyagyújtás. 

12.19. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

élő család egészségéért 
Hálaadás takarítókért 
élő testvérek és családjaik 
† Anna, † László 

Mik 5, 1-4a 
Zsid 10, 5-10 
Lk 1, 39-45 

 
ADVENT 4. 
VASÁRNAPJA 

8.45, 11.45 tárlatvezetés a 
Sarokpontban 
10.30-12.30: 
betlehemespróba 

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 karácsonyra készülés része a bűnbánat is. 
Kápolnánkban több lehetőség is van a karácsonyi 
szentgyónás elvégzésére: 

- december 18-án a szombat esti misét Bálint atya 
tartja, aki a mise előtt és után is gyóntat; 

- december 19-én a fél 10-es mise előtt és után 
Bálint atya, közben Gyuri atya gyóntat; 

- december 20-án és 21-én 5–7 között Gyuri atya 
és Bálint atya is várja a gyónni vágyókat a 
kápolnában.  

A betlehemespróbák 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.  
 
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 17-i adventi prédikációt Gável Henrik atya, 
az albertfalvi Szent Mihály-templom plébánosa tartja. 
 
December 14-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában, 19.00 órai kezdettel.  
 
A szombat esti mise után adventi gyertyagyújtás. A 
gyertyagyújtás szertartását nem közvetítjük élőben, de 
később visszanézhető a kápolna YouTube-csatornáján.  
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Programok a SarokPontban: 
 
December 14-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 19-én a reggel 8-as és a délelőtt 11-es mise 
után tart Csillag Péter ismét tárlatvezetést. 
 
A kápolnatakarítást december 10-én, pénteken a 
cserkészek, december 18-án pedig a Lapis család vállalta.  
 

Nagyon köszönöm a kápolnatakarítók munkáját, akik 
hetente gondoskodtak arról, hogy tiszta, szép helyen 
dicsérhessük az Urat. A koronavírus idén is átrendezte az 
életünket, ahogy a takarításét is. Tavasszal 2 alkalom 
kimaradt, az év folyamán a megbetegedések miatt 
többször is át kellett szervezni a beosztást. Köszönöm 
mindazoknak a hirtelen beugrását, akik ilyenkor 
kisegítettek. Brunner Noémi vezetésével a T.T. csoport 
végezte idén is a nagytakarítást. A cserkészek minden 
hónapban (a nyarat kivéve) vállaltak 1 alkalmat. Ezen kívül 
még 20 családnak jár a köszönet. 
December 19-én a fél 10-es misén imádkozunk értük, és 
hálát adunk a Jóistennek, hogy erőt adott mindnyájuknak a 
becsülettel elvégzett munkára.                     Futakfalvi Bea 

 
Olvasmány: Szof 3,14-18     
Téma: Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon  
nekünk. 
Szofóniás könyvének zárószakasza örömre szólít föl, és 
vigasztaló szavakat mond Jeruzsálemről. – Mindkettőre a 
14. vers adja meg az okot: „Jahve, Izrael királya, veled 
van!” Felfüggesztette vétkes népére kiszabott ítéletét, 
megmenti őket, mert megfoghatatlan szeretettel van 
irántuk. Izrael királya ő, de királya a föld minden népének 
is. Királyi uralmának teljes kinyilvánításával még vár, a 
jelen üdvtörténet azonban jele, kezdete és elővétele 
mindannak, ami eljövendő. Az örömre hívásban intés is 
van: Ne félj, ne hagyd lehanyatlani karod! A jelen súlyos 
talán; de ha az élő és hatalmas Istenben hiszel, nincs 
okod, nincs jogod kételkedni  
 
Szentlecke: Fil 4,4-7    
Téma: Legyetek állhatatosak, mert az Úr eljövetelének 
ideje közel van. 
Egy mondattal okolja meg az apostol a minden embernek 
szóló örömre- hívást és a jóságra intést: „Az Úr közel 
vagyon!'”... Szt. Pál börtönben ül, míg e levelét írja. Gondol 
a kedves filippi hívőkre, mindenkire, és gondol Krisztusra, 
Rá, aki őt meghívta, s életét egyre inkább kitöltötte. Pál 
számol vele, hogy Krisztus újrajöttének napja számára a 
saját holta napja lesz! Erre is „igent” mond! S így láncok 
közt is szabad és vidám ember. 
 
Evangélium: Lk 3,10-18    
Téma: Te vagy-e az, akinek jönnie kell, vagy valaki mást 
várjunk? 
Keresztelő Szt. János munkássága kettős: igehirdetés és 
keresztelés. A „térjetek meg!” felhívása nemcsak belső 
bűnbocsánatot jelent, hanem tényleges visszatérést Isten 
útjaira. Ez pedig tettekben nyilvánul meg. Háromszor 
kérdezik, mit tegyenek hát, s háromszor felel János. Mindet 
inti a segítő felebaráti szeretetre; a vámosokat 
igazságosságra, a katonákat emberiességre. A következő 
mondatokban (3,15-18) prófétai hivatása még jobban 
látható. Rámutat a nála Nagyobbra, aki utána jő. Az 
Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd; egyeseknek 
megszentelésére és üdvére, másoknak ítéletére. 
 

 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Az evangéliumok négy álomról tudósítanak (vö. Mt 1,20; 
2,13.19.22). Isten hívásai voltak, de nem volt könnyű 
elfogadni őket. Minden álom után Józsefnek meg kellett 
változtatnia terveit, és kockáztatnia kellett, feláldozva saját 
terveit azért, hogy annak az Istennek a titokzatos terveit 
követhesse, akire teljesen rábízta magát. De feltehetjük 
magunknak a kérdést: „Ugyan mi az az éjszakai álom, 
amelyben ennyire meg kellene bíznunk?” Bár az ókorban 
fontosnak tartottak az álmokat, az élet konkrét valóságával 
szemben mégiscsak csekélységek voltak. Szent József 
mégis habozás nélkül hagyta, hogy álmai vezéreljék. Miért 
is? Mert szíve teljesen Isten felé irányult; készséges volt. 
Éber „belső füle” számára egy apró jelzés is elég volt arra, 
hogy felismerje Isten hangját. Ez a mi hivatásunkra is igaz: 
Isten nem szereti magát látványosan feltárni, 
szabadságunkat megsérteni. Gyengéden közli velünk 
terveit, nem vakít el káprázatos látomásokkal, hanem 
csendesen fordul szívünk felé, közelít felénk, gondolataink 
és érzéseink által szól hozzánk. Ily módon, amint Szent 
Józseffel tette, nagy és meglepő távlatokat tár elénk. 
Józsefet álmai valóban olyan élményekhez vezették, 
amelyekről soha nem is álmodott volna. Az első álom 
megzavarta jegyességét, de a Messiás atyjává is tette őt; 
a második miatt Egyiptomba menekült, de megmentette 
családja életét. A harmadik álom megjövendölte 
szülőföldjére való visszatérését, a negyedik álom ismét 
tervváltoztatásra késztette, hogy visszavezesse őt 
Názáretbe, oda, ahol Jézusnak el kellett kezdenie hirdetni 
Isten országát. Mindezen viszontagságok közepette az 
Isten akaratának követésére irányuló bátorsága 
győztesnek bizonyult. Ez történik a hivatásban is: Isten 
hívása mindig arra ösztönöz bennünket, hogy megtegyük 
az első lépést, hogy átadjuk magunkat, hogy előre 
haladjunk. Kockázat nélkül nincs hit. Csak ha az ember 
bizalommal telve a kegyelemre hagyatkozik, ha félreteszi 
programjait és kényelmét, akkor mond igent Istennek. És 
minden „igen” gyümölcsöt hoz, mert egy nagyobb terv 
részévé válik, amelynek mi csak részleteit ragadjuk meg, 
de amelyet az isteni Művész ismer és megvalósít, hogy 
minden élet remekművé váljék.  
(Részlet Ferenc pápa 2021. március 19-én a hivatások 
világnapjára küldött üzenetéből) 
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