
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

9.11. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Beteg gyógyulása 
 
† 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) 

9.12. 
Hétfő 

7  
1Kor 11,17-26.33 
Lk 7,1-10 

5–7   

9.13. 
Kedd 

7  
1Kor 12,12-14.27-
31a 
Lk 7,11-17 

5–7 
ARANYSZÁJÚ SZENT 

JÁNOS 
 

9.14. 
Szerda 

7 † szülők 
Szám 21,4b-9 
Fil 2,6-11 
Jn 3,13-17 

5–7 
SZENT KERESZT 

FELMAGASZTALÁSA 
 

9.15. 
Csütörtök 

7  
1Kor 15,1-11 
Lk 7,36-50 

5–7 
  

9.16. 
Péntek 

7  
1Kor 15,12-20 
Lk 8,1-3 

5–7 
  

9.17. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Gizella 

1Kor 15,35-37.42-
49 
Lk 8,4-15 

   

9.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Rozália, élő Anna 
 
 

Ám 8,4-7 
1Tim 2,1-8 
Lk 16,1-13 

 ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 

Szeptember 12-től elkezdődik a  zentségimádás. Minden 
hétköznap 5–7 között van lehetőség elcsendesedésre és 
az Istennel való együttlétre a kápolnában. Aki szívesen 
csatlakozna a szentségőrökhöz heti vagy havi 1-1 órára, 
jelentkezzen Nardai Katinál (+36 20 999 3851 vagy 
nardaikati@gmail.com). 

 
Az egyház hite szerint az oltáriszentségben Jézus Krisztus 
„jelen van”. De minek látni is ahhoz, hogy imádkozzunk 
hozzá? Hát, azért ezzel a kérdéssel kedves lelki 
vezetettem kicsit nekem is feladta a leckét... [...] 
De hadd térjek vissza ahhoz a régebbi lelkivezetői 
beszélgetéshez. A kérdés ugyebár az volt, hogy ha már 
úgyis ott van (tudniillik Jézus), minek még látni is: mit segít 
az? Emlékszem, kicsit dadogva kezdtem bele a 
mondókámba. Valami olyasmit próbáltam válaszolni, hogy 
hát persze, persze, nem kell feltétlenül nézni is Jézus 
Krisztust ahhoz, hogy imádkozni tudjunk hozzá. Hogy őt 
imádni tényleg bárhol lehet, hiszen nem itt van vagy ott, és 
nem Jeruzsálemben kell keresni és imádni őt, nem is a 
Garizim hegyén, hanem „lélekben és igazságban” (vö. Jn 
4,24); a szöveghelyre persze nem emlékeztem ilyen 

pontosan... :). És hogy mégis – szerintem – nagyon 
sokaknak segít, ha úgymond „előveszik” az Urat abból a 
kis oltárszekrénykéből, és látható módon is kihelyezik az 
oltárra. Hogy sokaknak így erősebb, elevenebb a 
tapasztalat. Ilyesmiket mondtam. De valahogy én magam 
is erőtlennek éreztem a szavaimat. (Pedig naponta végzek 
szentségimádást.) 
Ekkor azonban váratlan helyről érkezett segítség. 
Kérdezőm – ez a rokonszenves, görögkatolikus 
fiatalember – hirtelen felkapta a fejét, mint akinek jó 
gondolata támadt: „Akkor ugye ez olyan, mint 
amikor Skype-on beszélgetek a barátnőmmel? Azt vettem 
észre, hogy amikor kép nélkül, csak telefon módjára 
használjuk a számítógépet, akkor egy-egy hosszú 
beszélgetés alatt időnként el-elszórakozom. Az is 
előfordult már, hogy kinyitottam egy-egy file-t, vagy 
keresgéltem közben valamit az interneten… De amikor 
látjuk is egymást, akkor sohasem jutna eszembe ilyesmi! 
Ha látom, sokkal jobban ott vagyok nála” – és csillogott a 
szeme, mint aki megértett valamit. 
Elcsodálkoztam ezen a hasonlaton. Hát nem zseniális? 
Mert tényleg erről van szó! Ha látom, az elevenebb. 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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11 – 18. 

1073. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
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A teljes cikk a szentségimádásról itt olvasható: 
https://jezsuita.blog.hu/2019/08/28/_hiszem_ha_latom_go
ndolatok_a_szentsegimadasrol 
 
Kápolnánk cserkészcsapatában idén szeptemberben 
négy új őrs indul. Várunk szeretettel első és második 
osztályos lányokat és fiúkat, akik csatlakoznának a 
csapatunkhoz. Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet 
szeptember 30-ig: László Dorottya, 
dorottya.pont@gmail.com.                         439-es vezetők 
 
Október 1-jén lesz az őszi nagymarosi ifjúsági találkozó. 
Jelmondata: Keresd a békét és járj annak útján. Program 
és hangoló: https://nagymaros.katolikus.hu/ 
 
A kápolnatakarítást szeptember 16-án, pénteken a 
cserkészek, szeptember 24-én a Vasbányai-Alpár család 
vállalták. Köszönjük.                                     Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

A vasárnap ½ 10-es szentmise után folytatódik a Családos 
Tízórai a SarokPontban.  Minden családot szeretettel 
várunk!        
 
Szeptember 16-tól újra indul a szenior torna a 
SarokPontban, a foglalkozás 10 órakor kezdődik. Ára 1500 
Ft/alkalom. Várjuk a régi és új tornázni vágyók 
jelentkezését!  Jelentkezés nálam (06 30 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com).                    Szemán Andi 

 
 
 
                        

Olvasmány: 2Móz 32,7-11.13-14 
Téma:  Megengesztelődött erre az Úr, és nem tette meg 
azt a rosszat, amelyet népe ellen mondott. 
Míg Mózes fönn tartózkodott a Sínai hegyen, lenn a nép 
aranyborjút készít magának bálványul. Isten ítélete súlyos. 
Nem akart többé Istene lenni a népnek: „a te néped'” – 
mondja Mózesnek. Most Mózes, mint egykor Ábrahám 
(1Móz 18,16-32, l. 17. vasárnap), a nép nagy védőszónoka 
lesz. Figyelmeztetni meri Istent az Ábrahámmal és 
utódaival kötött szövetségére. Az Úr „hagyja magát 
meggyőzni” (mert kezdettől hajlandó volt, az Irgalmas). 
Haragudhat Isten? Megbánhat valamit Isten? A Szentírás 
úgy ábrázolja, mintha ember cselekedne hasonló 
helyzetben. Csak ily emberi nyelven és elképzelésben 
láthatjuk, mily nagy az Úr – „kezdő” haragjában és „végső”, 
végletes irgalmában. 
Szentlecke: 1Tim 1,12-17     
Téma: Hálát adok annak, aki erőt adott nekem. 
Szent Pálhoz második térítőútján Timóteus csatlakozott, 
aki kísérője és hű munkatársa lett. A Timóteushoz és 
Tituszhoz, e két tanítványához írt levelei (pasztorális 
levelei) úgy is tekintendők, mint az apostol lelki 
végrendelete. Képet adnak a Szent Pál szervezte 
egyházközségek helyzetéről az I. század második felében 
(Sz Pál +64–67 tájt). „Krisztus Jézus azért jött e világra, 
hogy megmentse a bűnösöket” – ez a mai lecke fő 
tanulsága. Pál maga élő példa, hogyan hívja Isten a 
tévelygőt a hit útjára, s még nagy küldetést is rábízhat. Hála 
és öröm ettől fogva az apostol élete!  
Evangélium: Lk 15,1-32 
Téma:  Hasonló öröm lesz Isten angyalai közt egy megtérő 
bűnös miatt. 
Jézus vámosokkal és bűnösökkel ül asztalhoz: ez botrány 
a farizeusok szemében! De Istennek nagy öröm, ha 
megbocsáthat a bűnösnek, nagyobb, mint ha az igazakat 
jutalmazhatja. Mert a szeretet nagyságát főleg a 
megbocsátásban mutatja ki. Itt nem arra árad ki, aki 
„valamiképp” megérdemli, hanem épp arra, aki méltatlan 
rá, akit „lehetetlen szívelni”! Erre utal – a farizeusi kifogások 
ellenébe – a mai három hasonlat: az elveszett bárány, az 
elveszett pénzdarab (drachma) s a példabeszéd a tékozló 
fiúról (vö. 4. böjti vasárnap). „Egyetlen megtérő bűnösön”, 
ilyen csekélységen, csak a végtelen nagy Isten tud 
ujjongani! És csak a bűnös képes rá, hogy Istennek ilyen 
örömet szerezzen. Melyikünk nem bűnös? 

ÚTRAVALÓ 
 

Karolinás tábor, Szentendre, Pap-sziget – Gertheis 
Zsófi és Matyi megélésén keresztül 
Két év kényszerű kihagyás után idén augusztusban újra 
együtt táborozott a karolinás közösség apraja-nagyja, 
ezúttal a szentendrei Pap-szigeten, a festői Duna-part 
mellett. A home office és a társadalmi távolságtartás évei 
után most egy négynapos, ’tömbösített kurzuson’ 
tanulhattuk újra, amit már szinte elfelejtettünk a négy fal és 
az online világ határai közé zárva: hogy milyen is 
személyesen együtt lenni, valódi kapcsolatot építeni a szűk 
családi-baráti körünkön túlmutató közösséggel. 
Az ‘intenzív tanulás’ kereteit a reggeltől késő estig tartó 
programok tárháza biztosította, amiben a csecsemőtől a 
dédnagyszülőkig mindenki megtalálhatta a magához illő 
elfoglaltságot. Volt város-megismerő vetélkedő 
Szentendrén (olvasni tudóknak és nem tudóknak külön 
feladatokkal), zsinatolás felnőtteknek és esti kalandösvény 
a gyerekeknek; sárkányhajózás és sorverseny a testünk, 
reggeli-esti ima és mindennapi szentmise a lelkünk 
erősítésére. 
A tábor központi témáját az öt szeretetnyelv adta – ezekről 
nem csak beszélgetni volt alkalmunk, hanem a 
gyakorlatban is kipróbálhattuk őket. A legkisebbek például 
nagy örömmel ajándékozták meg egymást a tábori postán 
küldött ajándékokkal – az ő őszinte szeretetnyelvükből 
talán mi, felnőttek is tanulhattunk egy kicsit. 
Mi magunk, kisgyermekes családként két óriási ajándékot 
kaptunk ebben a táborban: a feltöltődést és a megerősítést. 
Feltöltődtünk fizikailag az otthoni teendők és a 
gyerekfelügyelet terhét letéve, és feltöltődtünk lelkileg-
szellemileg új élményekkel, a hétköznapokból kiszakadva. 
Megerősítést kaptunk családként, a többi kisgyermekes 
család nehézségeit és örömeit látva; és megerősödtünk a 
közösség tagjaiként, megtapasztalva, hogy mennyi 
mindenkihez tudunk kapcsolódni ilyen-olyan módon a 
karolinások közül. Köszönjük mindannyiótoknak ezeket az 
ajándékokat! 
 

A táborról készült fényképek megtalálhatók a honlapunkon: 
https://karolinaegyesulet.hu/galeria/ 
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