
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentsé

g-
imádás 

ünnepek egyéb 

9.4. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária és Sándor 
 
† édesanya 

Bölcs 9,13-19 
Filem 9b-10.12-17 
Lk 14,25-33 

 ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

A ½ 10-es misén Veni 
Sancte, utána Családos 
Tízórai (SP) 
 

9.5. 
Hétfő 

7  
1Kor 5,1-8 
Lk 6,6-11 

   

9.6. 
Kedd 

7  
1Kor 6,1-11 
Lk 6,12-19 

   

9.7. 
Szerda 

7  
Bölcs 3,1-9 
Mt 10,28-33 

 
KASSAI VÉRTANÚK 

ÜNNEPE 
 

9.8. 
Csütörtök 

7 
 

 
Mik 5,1-4a 
Róm 8,28-30  
Mt 1,1-16.18-23 

 
SZŰZ MÁRIA 
SZÜLETÉSE 

 

9.9. 
Péntek 

7 
† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

1Kor 9,16-19.22b-27 
Lk 6,39-42 

 
CLAVER SZENT PÉTER  

9.10. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Mária és János, † 
szülők 

1Kor 10,14-22  
Lk 6,43-49 

   

9.11. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária és Miklós 
 
† Mária 

Kiv 32,7-11.13-14 
1Tim 1,12-17 
Lk 15,1-32 

 ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 

A HH szerkesztősége szeretettel köszönti a kápolnába 
járó híveket az új tanévben! 
 
Szeptember 4-én, a ½ 10-es szentmisén lesz a Veni 
Sancte, a tanévnyitó, az új tanévre a Szentlélek áldását 
kérő szentmise.  
 
A hétköznapokon szokásos szentségimádás szeptember 
12-től indul. 
 
 
A nyárvégi összegzéshez nagyon jól illik egy komoly 
szentgyónás. Justin atya is szívesen áll rendelkezésre a 
vasárnapi 1/2 10-es mise után. 
 
Keresztelő János - akit Jézus az emberek szülöttei közt a 
legnagyobbnak mondott - így nyilatkozott Jézusról: 
"saruszíját sem vagyok méltó megoldani" Mi is ilyen 
felnéző, nagyra értékelő szeretettel szeretnénk Hozzá 
közeledni a szentmisén, ezért kérem: egy-két perccel 

előbb érkezzünk meg, hogy figyelmünkkel, 
személyünkkel, lelkünkben is megérkezzünk a kezdésre. 
Mise előtt ne beszélgessünk, mert elsősorban nem 
egymáshoz, hanem Jézushoz jöttünk. Az áldozás utáni 
csendben alkalmunk van néhány személyes mondattal 
megszólítani Jézust. 
 
A tanévkezdés komoly anyagi megterhelést jelent a 
sokgyerekes családoknak. Magától értetődő, hogy a 
tehetősebbek segítsék őket – közvetlenül nekik eljuttatva 
az ajándékot. Ajándékunk ne csak minimum-jellegű 
legyen, mert az csak lelkiismeretünk megnyugtatására 
szolgál. A Szentírás gondolkodásmódjában a teljesen 
felesleges pénz nem egyszerűen az „enyém”, hanem 
„nálam van letéve”, hogy megkeressem, kinek szánta az 
Úr, kinek kell közvetítenem. 
 
A leányfalusi Szent Gellért lelkigyakorlatos ház két nagyon 
jó lelkigyakorlatára hívnám fel a figyelmet: 

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) 

2022. 
Szeptember 

4 – 11. 

1072. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Szeptember 21-24. között Dr. Barsi Balázs ferences atya 
vezet lelkigyakorlatot „Házaspárok, újítsátok meg 
szerelmeteket” címmel. 
November 3-6. között Dr. Gál Péter atya „A gyógyító Jézus” 
címmel vezet lelkigyakorlatot. 
Mindkettőt messzemenően csak ajánlani lehet. 
Részletek a lelkigyakorlatos ház honlapján.      Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást szeptember 10-én az Ifjú Házasok, 
szeptember 16-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük. Valamint köszönet azoknak, akik a nyári 
hónapokban is végezték a kápolnatakarítás szolgálatát: 
Magyar Sacinak, a Rozványi, Végh és Martini családoknak, 
valamint Brunner Noéminak és a TT- csoportnak.  

Futakfalvi Bea 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Az idei tanév első Családos Tízóraija szeptember 4-én, a 
Veni Sancte után lesz. Szeretettel várjuk a családokat 
közösségi együttlétre, beszélgetésre, ismerkedésre.        
 
A SarokPontban rendszeresen zajló többi programról 
folyamatosan tájékoztatást adunk majd, ahogy alakulnak.  

Szemán Andi 
 

 
 
                         
 
 

Olvasmány:  Bölcs 9,13-18 
Téma: Ábrahám kenyeret és bort ajánlott fel 
Melkizedek, Sálem (=Jeruzsálem) királya és főpapja az 
Ószövetség e helyén kívül (1Móz 14) még a 110. 
zsoltárban tűnik föl, s mindkét helyen titokzatosan 
fölmagasztosult papságában. Itt Mózesnél, „a 
magasságbeli Isten papja'”, egyazon Istené, kit Izrael 
Jahve néven tisztelt. Melkizedek Istent „ég és föld 
Alkotójául” tiszteli, kinek temploma az egész világ. Igaz 
Isten papja tehát, de rejtélyesen kívül áll Ábrahám népén. 
Most a föld legnemesebb termését hozza áldozatul az 
Úrnak: kenyeret és színbort; – még mielőtt frissítőűl 
ajánlaná föl vendégének, Ábrahámnak. Pap és király ő – 
magában egyesíti a kettős fölszentelést, melyet később 
Áron és Dávid ivadékai közt szétválasztottak, s mely csak 
Krisztusban egyesül újra. Így Melkizedek, ez a „szent 
pogány” (mert nem zsidó) előképe Jézus Krisztusnak és az 
Ő áldozatának, a Kenyérnek és Bornak. Előképe egy jövő 
új áldozatnak, amely napkelettől napnyugatig az egész 
világon Istenhez fog szállni (vö. Mal 1,11). 
  
Szentlecke: Filem 9-10.12-17 
Téma: Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a 
kehelyből, az Úr halálát hirdetitek 
E szöveg az apostoli hagyomány legrégibb leírása az 
Oltáriszentség alapításáról. Szent Pál azon alkalommal 
szól róla, hogy a korintusi hívek a Szentségi áldozatot 
ünneplik ugyan, de a megelőző közös lakomán 
tapintatlanul megsértik az egyházi közösség szegényebb 
tagjait. Kevésbé van szó a tanról, inkább e gyakorlatról. (A 
tant magától értetődőnek jelzi, tehát közismertnek.) Nem 
lehet Krisztussal szentségi egységet élvezni, s ugyanakkor 
sérteni a testvéri szeretetet, semmibe venni a szegényt, 
akiért Krisztus meghalt! A Szentség az üdvösség 
ajándéka; az üdv: az Úrral való találkozás, aki 
mindnyájunkért föláldozta magát, és újrajövén mindeneken 
ítélni fog, s főleg aszerint, hogyan tisztelték az „Úr testét” – 
méltó áldozásban: a Szentségben és a testvérekben.  
 
Evangélium: Lk 14,25-33 
Téma:  Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos 
kenyérből 
Sokan követik Jézust. Tudják-e, hogy útja Jeruzsálembe 
tart, a Golgotára visz? Végig fogják-e járni Vele az utat? 
Jézus kemény feltételeket szab az Ő követőinek: 
készséget lemondani családról, barátokról, becsületről, és 
életről is! Józanul föl kell mérnünk önerőinket és 

lehetőségeinket, mielőtt teljesen rá mernénk állni útjára. 
Lemondani vagyonról! Kérdezhetjük: Jézus követése 
szabad választásként áll-e hívei előtt? Csak a Jézushoz 
odaállás, a Hozzá való hűség üdvözít, az bizonyos. De 
Jézus nem mindenkitől kívánja a teljes lemondást, a 
gyökeres szakításokat, és senkitől sem vár lehetetlent. 
Mindenkit az illető egyéni „jézusi útjára” hív. A nagy 
lemondást egyes választott lelkektől várja el, ez egy más, 
elsodró árja a nagy szeretetnek, amelyre övéit hívja: a lélek 
személyesen hallja meg a nagy hívást. 
 
  

ÚTRAVALÓ 
 

Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket!  
 
Hatalmas köszönet a nyári táborért – Kollár Gábor 
írása 
Az ez évi nyári tábor hatalmas élmény volt számomra és 
ezért óriási köszönet minden szervezőnek és 
résztvevőnek.  Úgy éreztem, hogy a szeretet végig Jézus 
kívánsága szerint volt jelen az együtt töltött napok alatt. 
Megérkezésünktől már érezhető volt a szervezők 
gondoskodása és szeretete. A „tapasztaltabbak” 
egymáshoz közeli elhelyezése sok előnyt jelentett nekünk 
az egész tábor alatt. A szentmisék, Gyuri atya gondolatai, 
a reggeli és esti közös imádságok, a Taizé-i áhítat 
biztosították, hogy nem csak egy nagyon jó nyári bulin 
vettünk részt, hanem közösségünk tagjai tényleg Isten 
nevében voltak együtt.  
Minthogy a tábor – tudomásom szerint – legidősebb 
résztvevője voltam, külön köszönöm azt, hogy ennyi 
kedves, szép és vidám gyerekkel tölthettem együtt ezt a 
négy napot. Az a természetes szeretet, amivel a nagyobb 
és kisebb családok együtt örültek a sok-sok jó, 
testreszabott programnak, és legfőképpen egymásnak, az 
igazi örömmel töltött el, és erősítette a jövőnkbe vetett 
bizalmamat. Az már csak „a hab volt a tortán”, hogy én is 
vízre szállhattam a sárkányhajóban, bár elmúltam 80 éves, 
este pedig a tábortűznél operai stílusban dicsérhettük a 
Duna szépségét. 
Nagyon köszönök tehát mindent a Jóistennek, a 
szervezőknek és valamennyi kedves résztvevőnek! 
 
 
A jövő héten a fiatal generáció képviseletében Gertheis Matyi és 
Zsófi írását olvashatjuk a táborról. 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

A HÉT LITURGIÁJA 



 


