
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.26. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

Somodi család 
Családjainkért 
 
Élő és † Katalinok  

Sir 3,37.14-17a 
Kol 3, 12-21 
Lk 2,41-52 

  
10.15. tárlatvezetés a 
SarokPontban 

12.27. 
Hétfő 

7 Élő Máriák 
1Jn 1,1-4 
Jn 20,2-8 

5–7 
SZENT JÁNOS 
APOSTOL 

 

12.28. 
Kedd 

 
7 

 

1Jn 1,5 - 2,2 
Mt 2,13-
18
  

5–7 

APRÓSZENTEK  

12.29. 
Szerda 

 
7 Élő Zsuzsa, Dóra és György 

1 Jn 2,3-11  
Lk 2,22-35 

5–7 
BECKETT SZENT 
TAMÁS 

Délután 3-tól 
társasjátékozás a 
SarokPontban. 

12.30. 
Csütörtök 

 
7  

1 Jn 2,12-17 
Lk 2,36-40 

5–7 
 

Este 7-8: taizéi imaóra a 
SarokPontban 

12.31. 
Péntek 

8 
du. 5 

este 6 
 

1 Jn 2,18-21 
Jn 1,1-18 

 
 

SZENT 
SZILVESZER PÁPA 

 

1.1. 
Szombat 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

Szám 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lk 2,16-
21
  

 
SZŰZ MÁRIA ISTEN 
ANYJA 

 

1.2. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† Stefánia 

 
 
 

Sir 24,1-2. 12-
16 
Ef 1,3-6. 15-18 
Jn 1,1-18 

 
KARÁCSONY UTÁNI 
2. VASÁRNAP 

 

A héten hétfőtől csütörtökig lesz szentségimádás. 
 
December 25-én a 11 órás szentmisét Sárvári Feri bácsi 
halálának 10 éves évfordulója alkalmából mutatjuk be, 
melyen a kápolna kórusa is énekel. 
 
December 25-vel lezárul a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén indult lelki adoptálás kezdeményezés. Letelt a 
kilenc hónap. A lelki örökbefogadók fogadalmat tettek, 
hogy egy magzatot kísérnek kilenc hónapon át imájukkal. 
Istennek legyen hála érte! 
 
December 31-én a reggeli szentmise 8 órakor kezdődik, 
az év végi hálaadó szentmisén pedig délután 5 és 6 órakor 
lehet részt venni. 
 

Január 1-je, Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, parancsolt 
ünnep, ezért vasárnapi miserendet tartunk. A december 
31-i 5 és 6 órás szentmisék előesti misének számítanak. 
 
2022. január 23-28. között harmadik alkalommal kerül 
meghirdetésre kísért imádság hete a kápolnában. Ez egy 
a mindennapokban végezhető, személyesen kísért Szent 
Ignác-i típusú lelkigyakorlat. Célja az Isten mélyebb 
megismerése, az Ő akaratának keresése az életben és 
ezáltal az Istennel való kapcsolat mélyítése. Eszközei a 
Szentírással való imádság és a személyes beszélgetés a 
kísérővel. A lelkigyakorlatról és a jelentkezésről 
részletesen lehet olvasni a levelezőlistán, a Facebookon 
és a hirdetőtáblára kihelyezett hirdetésben.  

Arendtné Salacz Nadine 
 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 
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▪ 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. 
dec. 26. – 

2022. jan. 2.  

1047. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



A kápolnatakarítást december 23-án, csütörtökön, a 
Martini család, december 31-én pedig a Rozványi család 
vállalta.                                                          Futakfalvi Bea 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

December 26-án kb. 10.15-kor (a ½ 10-es szentmise 
után) Csillag Péter tart tárlatvezetést a Molnár-C. Pál 
kiállításról. 
 
December 29-én 15.00 órától társasjátékozásra van 
lehetőség. Elhozhatod a kedvenc játékodat is, de újakat is 
ki lehet próbálni. Hívd el a barátaidat, családtagjaidat is!  

December 30-án este 7-8 között taizéi imaóra lesz Jáki 
Zsuzsi vezetésével.                                    Szemán Andrea 
 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 

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: Sir 3,3-7. 14-17 
Téma: Aki féli az Urat, tiszteli szüleit. 
Ma nemigen merné bárki is úgy leírni az intéseket, ahogy 
több mint kétezer éve Sirák fia megírta. De épp ezért még 
fontosabb a szülőknek és gyermekeknek, hogy 
elgondolkodjanak rajtuk. Ez az olvasmány nyilván nem 
annyira a názáreti Szent Családra vonatkoztatva került ide, 
hanem okulásul az akkori, mai és mindenkori családoknak. 
Ma, a tervszerű családbomlasztás korában, mely a 
szegény ifjúságot prédául dobja felelőtlen erőknek (sajtó, 
stb.), a szülő joga és kötelessége a nevelésben nagyon is 
időszerű és szükséges. 
 
Szentlecke: Kol 3, 12-21 
Téma: A család élete az Úrban. 
Az olvasmány végső mondatai röviden felsorolják a nők és 
férfiak, a gyermekek és szülők kötelességeit. A keresztény 
erkölcs szabálya maga Krisztus. Ő teszi képessé az 
embereket arra is, hogy békében éljenek együtt. Ez 
érvényes családokra is, közösségekre is. Ahol béke 
lakozik, ott meghallják Krisztus szavát és hálával fogadják; 
az örömöt is ott lehet megtalálni, közös imában és 
énekben, közös fárasztó napi munkában. 
 
Evangélium: Lk 2,41-52 
Téma: A tizenkét éves Jézus a templomban, Atyja 
házában. 
 A 12 éves Jézus jeruzsálemi zarándoklata fontos 
esemény az Ő és szülei egyszerű életében. Jézus szerette 
szüleit, mégis „kénytelen volt”, legalábbis három napra, 
mennyei Atyja házában maradni. Isten munkája és szava 
az életeleme. Jézus sokat kérdezett a templomban a 
tanítóktól, és észrevétlen, a kérdező tanítóvá lett. Még 
szüleinek is kérdés alakjában felel és tanítja őket; 
nyilvánvaló, hogy Mária és József inkább megdöbbentek, 
mintsem örültek a szavainak. Időbe telt, míg felfogták 
értelmét. Jézusnak magának is szüksége volt még néhány 
évre, hogy küldetésébe belenőjön.  
 

ÚTRAVALÓ 
 

Szent Lukács evangéliuma szinte mesés fordulatokkal írja 
le Jézus születését. A nyáját őrző néhány pásztor virraszt 
csupán az éjszakában, amikor az Úr angyala hírül adja 
nekik az Üdvözítő születését. Legnagyobb ámulatukra 
ekkor „mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, 
és így dicsérték Istent: Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség az embereknek, akiket szeret”. Isten 

öröme így tölti be a földi tájakat is. A reneszánsz festők újra 
megújra megpróbálták megjeleníteni ezt a hatalmas 
különbséget a mezőn bóbiskoló néhány együgyű pásztor 
és a pásztorok fölé szálló angyalsereg között. A mennyet 
betöltik az Isten örömével ujjongó angyalok, a földön 
azonban szinte észrevétlen marad az Istenfia születése. A 
pásztorok fölkerekednek az angyal szavára, és bemennek 
a városba, hogy lássák, mire hívta őket az angyal. Oda is 
találnak: a jászol meghitt csendjében csak Mária virraszt, 
ölében az Újszülött Istenfiával, mellette Józseffel. A világ 
azonban mit sem tud minderről. A pásztorok pedig 
hódolatuk jeléül leborulnak a Gyermek előtt. Aztán 
elhíresztelik, amit hallottak — az angyali hírt ők adják 
tovább. A kép változik: eddig csak a mennyet töltötte be az 
angyalok ujjongása, most megszólal földi visszhangja is: a 
pásztorok „dicsérték és magasztalták Istent mindazért, 
amit láttak és hallottak”. Isten öröme kiárad a földi világra 
is — az egész világra, ahogy a távoli napkeletről 
idezarándokoló bölcsek érkezése hirdeti. Angyalok és 
pásztorok veszik körül a betlehemi jászolt. Nem véletlen, 
hogy a századok áhítata Jézus születésének ünnepén őket 
állította oda a Szentcsalád köré, hogy köszöntsék a 
Megváltó születését. A karácsony így vált az öröm napjává, 
a család és az otthon ünnepévé: a liturgia és a betlehemes 
játékok a maguk módján mindent elkövetnek azért, hogy 
valahogy kifejezzék Isten örömét. A liturgia 
méltóságteljesen ünnepel: „vigasságos hangos nagy 
örömünk támadt”. A betlehemes játékok pedig a maguk 
népies módján szinte bukolikus idillként, olykor akár 
kacagásra fakasztó vaskos tréfákkal közvetítik Isten 
örömét. […] 
Az Atya örök Igéje emberré lett. Isten már nemcsak az 
Édenkert sarkából nézegeti örömmel teremtményeit, az 
első emberpárt; nemcsak a mennyek magasából szólítja 
meg olykor egy-egy választottját Izraelben, szeretetébe 
fogadott népében, hanem valóságosan eggyé lesz az 
emberrel: Jézus „valóságos Isten és valóságos ember egy 
személyben”. A szeretet őseredeti, tehát isteni formájában 
egyesülésre vágyik: eggyé válni a szeretett másikkal. 
Véges emberségünk miatt azonban ez sohasem teljesülhet 
be maradéktalanul. Egyedül Isten volt képes rá. Amikor 
egyszülött Fia Szűz Máriától emberként született e világra, 
az Istenfia emberré lett: valóságosan, testi valójában is egy 
lett közülünk. Születésével az Istenfia eggyé vált az 
emberrel, ennek öröme tölti be a mennyet, ennek öröme 
ragyogja be a betlehemi éjszakát a Megtestesülés 
ünnepén, ennek fénysugara vezeti el a pásztorokat és a 
bölcseket a betlehemi jászolhoz. 

(Lukács László: Nagy örömet hirdetek, in: Vigilia 2020/12) 
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