
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 és 11.45: tárlatvezetés 
a Sarokpontban 
10.30-12.30: 
betlehemespróba 

12.20. 
Hétfő 

½ 7 Élő és † Katalinok 
Iz 7,10-14 
lk 1,26-38 

5–7  
A szentségimádás alatt 
Bálint atya és Gyuri atya 
gyóntat. 

12.21. 
Kedd 

 
½ 7 Győri család élő és † tagjai 

Én 2,8-14 
Lk 1,39-45 

 
5–7 

KANIZIUSZ 
PÉTER 

½ 7: felnőtt hittan 
 

12.22. 
Szerda 

 
½ 7 Élő Kinga 

1Sám 1,24-28 
Lk 1,46-56 

 
5–7  

A szentségimádás alatt 
Bálint atya és Gyuri atya 
gyóntat. 

12.23. 
Csütörtök 

 
½ 7 † Krisztina 

Mal 3,11-23-24 
Lk 1,57-66 

 
5–7   

12.24. 
Péntek 

8 
éjjel 12  

2Sám 7,1-5.8b-
11.16 
Lk 1,67-79 

 
  

Délután 4-kor pásztorjáték a 
SarokPont előtt. 

12.25. 
Szombat 

8 
½ 10 

11 
este 7 

Hálából – 50. házassági évf. 
 
 

Élő és † Bélák 

Iz 52,7-10 
Zsid 1,1-6 
Jn 1,1-18 

 
URUNK 
SZÜLETÉSNAPJA 

 

12.26. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

Somodi család 
Családjainkért 
 
 

Sir 3,37.14-17a 
Lk 2,41-52 

 
SZENT CSALÁD 
VASÁRNAPJA 

10.15: tárlatvezetés a 
SarokPontban 

Örömmel tudatjuk, hogy kápolnánk közösségébe újszülött 
érkezett. December 10-én megszületett Keller Tamás és 
Anikó hatodik gyermeke, Izsák, aki 4030 grammal és 55 
centivel született. Isten áldását és szerető gondviselését 
kérjük az új életre.  
 
A karácsonyra készülés része a bűnbánat is. 
Kápolnánkban több lehetőség is van a karácsonyi 
szentgyónás elvégzésére: 

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

- december 20-án és 22-én 5–7 között Gyuri atya 
és Bálint atya is várja a gyónni vágyókat a 
kápolnában.  

 
A betlehemespróbák időpontjai:  
December 19. vasárnap 10:30-12:30 
December 22. szerda egyeztetés alapján 3 órás próba 

December 23. csütörtök egyeztetés alapján 3 órás próba.  
December 21-én a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban, 18.30 órai kezdettel. Sarah bíboros 
szeptember 8-án, a Szent Angyalok templomban tartott 
szentmiséjének prédikációját nézzük meg együtt, utána 
beszélgetés. 
 
Az utolsó roráte mise december 23-án, szerdán lesz. 24-
én reggel 8-kor és éjfélkor lesz szentmise. Az éjféli 
szentmise után egy kis forralt bor mellett ünnepelhet 
tovább, aki szívesen marad. 
 
December 25-én vasárnapi miserend van, reggel 8-kor 
és ½ 10-kor, délelőtt 11-kor és este 7-kor vehetünk részt 
szentmisén. 
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Programok a SarokPontban: 
December 19-én a reggel 8-as és a délelőtt 11-es mise 
után Csillag Péter tart tárlatvezetést Molnár C. Pál Az ősi 
jóslat beteljesült… c. kiállításáról. 
 
December 24-én 16.00 órakor kezdődik a pásztorjáték. 
A vírushelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, nem a 
kápolnában, hanem szabadtéren, a SarokPont előtt lehet 
majd megnézni a kb. félórás előadást. Melegen öltözzünk, 
lehet hozni takarót, székpárnát. Ülőhelyekkel is készülünk. 
A rendhagyó körülmények között megtapasztalhatjuk 
annak bizonytalanságát és ismeretlenségét, amit Mária és 
József átélhetett Betlehembe érkezve, közvetlen Jézus 
születése előtt, ahogy a hidegben és sötétben, az otthon 
biztonságától megfosztva, kiszolgáltatottan helyet kerestek 
az Istengyermek világra jöveteléhez.  
A rendező, Nagy Zsombor és a szereplő gyerekek 
szeretettel várnak mindenkit! 

 
December 26-án kb. 10.15-kor (a ½ 10-es szentmise 
után) Csillag Péter tart tárlatvezetést a Molnár-C. Pál 
kiállításon. 
 
December 29-én 15.00 órától: társasjátékozás. 
Hozhatjátok a kedvenceket vagy lehet új játékokat 
kipróbálni. Hívd el a barátaidat, családtagjaidat is, biztosan 
jó lesz a hangulat! 
 

A kápolnatakarítást december 18-án a Lapis család, 
december 23-án, csütörtökön, pedig a Martini 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 
 
A járványhelyzet 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. 

Olvasmány: Mik 5,1-4 
Téma: Betlehemből származik, aki kormányozni fogja 
népemet 
Mikeás próféta, Izajás kortársa, nem Jeruzsálem felé néz, 
hanem Betlehembe. A betlehemi Efrata nemzetséghez 
szól, amiből Dávid király eredt. Dávid házának királyai 
sajnos nem teljesítették küldetésüket; de Isten még 
egyszer új kezdetet nyit: Betlehemből új Dávid sarjad, a 
Megváltó. Dávid fia ő, de gyökerei ős előidőkbe nyúlnak. 
Több Ő, mint csak Dávidnak fia... 
  

Szentlecke: Zsid 10,5-10     
Téma: Jézus eljött közénk. Engedelmességével és 
keresztáldozatával megszentelt minket! 
A zsidókhoz írt levél Jézus halálát az ószövetségi 
áldozattétellel értelmezi. De az Ótörvény istentisztelete 
csak bevezető volt, még nem az, amit voltaképp Isten 
elvárt. Ott minden áldozat a jövőbe mutat: „Jézus testének 
föláldozására”. Csak ezáltal szentelődünk meg egyszer s 
mindenkorra. E kijelentést megerősíti a 40. zsoltárból vett 
idézet (melyet a szentíró a görög Hetvenes-fordításból 
vesz, mely Kr.e. 300–150 közt az egész Ószövetséget, 
még a héberből elvesztett részeket is, görögül közli a 70 
alexandriai rabbi tolmácsolásában). A sorokat Krisztus 
szájába adja, világba lépésekor, vagyis 
megtestesülésekor: „Jövök, hogy tegyem a Te akaratod!” – 
e szavakban Krisztus áldozatkészsége fejeződik ki 
mindnyájunk üdvösségére! 
  
Evangélium: Lk 1,39-45     
Téma: Szűz Mária látogatásakor Erzsébet ezt kérdezte: 
Minek köszönhetem, hogy az Isten anyja eljött hozzám? 

Mikor Mária rokonával, Erzsébettel találkozik, ez egyben az 
első találkozója az előfutárnak a Messiással. Beteljesül, 
amit Jánosról mondtak Lukácsnál (1,15); hogy már anyja 
méhében betölti a Szentlélek. Erzsébet felfogja a jelet, és 
örömmel, félő tisztelettel köszönti Máriát, fiatal rokonát. 
Boldognak magasztalja, mert hitt. Mária viszont Istennek, 
az Úrnak és Szabadítónak nagyságát dicséri! – Mindmáig 
ismételgeti a keresztény világ ezt az üdvözlést, 
Erzsébetnek Máriához szóló Üdvözlégyét; ahhoz, ki 
áldottabb minden asszonynál; és naponta zengi Mária 
dicsénekét, a Magnificatot. 
 

ÚTRAVALÓ 
 
Négy vasárnap, négy gyertya, négy eljövetel. Mind azt 
szolgálják, hogy meg-megálljunk, készüljünk a 
Karácsonyra. Nemcsak külsőleg, hanem belül is. Advent 
egész évünknek, sőt egész életünknek is kicsinyített mása. 
Egész életünkben úton vagyunk. Van, aki egy vizsgán akar 
átmenni, van, aki élete párját keresi, van, aki egy ügyet 
szeretne lezárni, de végső soron, utunk végső célját is 
keressük, az értelmét, a Valóságot. Advent arra 
emlékeztet, hogy miközben bandukolunk, egyedül vagy 
egymás mellett, miközben azon fáradozunk, hogy 
eljussunk valahová vagy valakihez, megeshet, hogy 
meglepnek minket. Szembe jön velünk Valaki, akit nem mi 
hoztunk a képbe. Elénk jön, nevünkön szólít. Ki ő, ki ez a 
velünk találkozó? Lehet, hogy benne maga jön el, az Isten? 
Az adventi várakozás arra hív, hogy miközben mi 
keresünk, haladunk, várunk, engedjük, hogy 
megszólítsanak. Hiszen advent azt jelenti, jövetel, 
eljövetel. (részlet Kovács Endre a Dunakeszi Zöld Alsóban 

megjelent írásából) 
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