
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

9.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Rozália, élő Anna 
élő Katalin és Péter 
† Rozália 

Ám 8,4-7 
1Tim 2,1-8 
Lk 16,1-13 

 ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 
Az esti 7-es mise után 
szentségimádás a békéért. 

9.19. 
Hétfő 

7 élő Veronika 
Péld 3,27-34 
Lk 8,16-18 

5–7   

9.20. 
Kedd 

7  
Péld 21,1-6.10-13 
Lk 8,19-21 

5–7 KOREAI VÉRTANÚK 
 

 

9.21. 
Szerda 

7  
Ef 4,1-7.11-13 
Mt 9,9-13 

5–7 SZENT MÁTÉ 
EVANGÉLISTA 

 

9.22. 
Csütörtök 

7 † Gertrúd 
Préd 1,2-11 
Lk 9,7-9 

5–7 
  

9.23. 
Péntek 

7  
Préd 3,1-11 
Lk 9,18-22 

5–7 
SZENT PIO ATYA 10–11: szenior torna (SP) 

9.24. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
élő Gyula 

Bölcs 3,1-9 
Mt 10,28-33 

 
SZENT GELLÉRT 

PÜSPÖK 
 

9.25. 
Vasárnap 

8 
 

½ 10 
este 7 

† Béla, Valéria, 
Zsuzsanna 
 
† családtagok 

Ám 6,1a.4-7  
1Tim 6,11-16 
Lk 16,19-31 

 ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 
Az esti 7-es mise után 
szentségimádás a békéért. 

A hétköznapi szentségimádás lehetőségét a szentségőrök 
szolgálata biztosítja számunkra. Aki szívesen csatlakozna 
a szentségőrökhöz heti vagy havi 1-1 órára, jelentkezzen 
Nardai Katinál (+36 20 999 3851 vagy 
nardaikati@gmail.com). 

 
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 Szentlélek sürgetésére sokak szívében ébredt fel a vágy, 
hogy alázattal, mély hittel imádkozzunk együtt Európa 
békéjéért és magyar hazánkért. A mostani 
vasárnap (szept. 18.) és a jövő vasárnap (szept. 25.) az 

esti mise után kb. félórás szentségimádással együtt 
imádkozunk ezekre a szándékokra. Szeretettel hívunk. 

Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást szeptember 24-én a Vasbányai-Alpár 
család, október 1-jén pedig a Martini család vállalta. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

 
Ebben az évben szeptember 17-25. között kerül 
megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, melynek 
programjai ingyenesek, helyenként regisztrációhoz 
kötöttek. A részletes program itt olvasható: 
https://view.publitas.com/papageno-ltd/xvi-ars-sacra-
fesztival-papageno/page/1. 
A teljesség igénye nélkül szeretnénk felhívni a figyelmet 
néhány kerületünkben rendezendő programra: A Molnár 
C. Pál Műterem-Múzeum szervezésében lesz kulturális 
séta, kulturális utcabál, megemlékezés Molnár C. Pál 
feleségéről. A Gazdagréti templomban lesz koncert, 
zenés irodalmi est Laczkfi Jánossal és Sinha Róberttel, a 
Sziklatemplomtól séta indul a Gellérthegy szakrális 
emlékei megtekintésére Csillag Péter vezetésével. 
Számos kiállítást is megtekinthetünk kerületünkben, pl. 
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Kányádi Sándor emlékére vagy kortárs festőművészek 
tematikus kiállításait. Részletek a programfüzetben. 
 
Szeptemberben ismét Városmissziós napok lesznek a 
XI. kerületben. A hét címe és mottója: „Bízzál, kelj föl, 
Téged hív!” (Mk 10,49).  A Városmisszió eseményei: 
1. Szeptember 20., kedd 16-19 óra, Etele tér: utcai 
evangelizáció, zenei szolgálattal és tanúságtétellel. 
Közreműködik Csiszér László és zenekara, a programot 
vezeti az Új Jeruzsálem Közösség. 
2. Szeptember 22., csütörtök 18 órától a Szent Gellért 
templomban: „Jöjj, és fogadd be Isten életadó 
szeretetét!” Gyógyító imaest a Cor et Lumen Christi 
Közösség szervezésében.  
3. Szeptember 23., péntek 17 órától Missziós menet az 
Alberfalvi Szent Mihály templomból a Szent Gellért 
templomba, a 19:30-kor kezdődő szentmisére, mely a 

Szent Gellért templom búcsújának ünnepi szentmiséje. 
Vezeti az Új Aratás és az Új Szív Közösség. 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

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

                 
 

 
                       

Olvasmány: Ám 8,4-7 
Téma: Mert Isten kedveli a népét, lesz az az ítélet 
szigorúbb. 
Ámosz próféta könyörtelenül ostorozta kora vallási és 
társadalmi visszásságait. Feddő beszédében, melyre egy 
nagy ítélet fenyegetései következnek, föltűnik a gazdag, 
legfelső réteg, ahogy magabiztosan és öntudatlanul 
sütkérezik a jólétben. Nemcsak pár törvény megszegéséről 
van szó, hanem az általános magatartásról, amely 
homlokegyenest szemben áll azzal, amit az Úr elvár 
választott népétől. A mai szakasz részben feddőbeszéd (4-
6. vers): a szegényeket, kisembereket elnyomják, 
megcsalják; ezek lezüllenek, a gazdagok viszont egyre 
dúsabbá híznak. Ehhez jön a fenyítő ítélet sújtó szava. Épp 
mert Isten úgy kedveli a népét, lesz az az ítélet szigorúbb!   
Szentlecke: 1Tim 2,1-8 
Téma: Hálát adok annak, aki erőt adott nekem. 
Istentiszteleti kérdések nyitják meg e levélrészt a 
keresztény közösség napi életéből. A négyfajta ima: kérő, 
imádó, közbenjáró és hálaadó – egy egységnek értendő. A 
kifejezések halmozásával az ima sürgősségét és mindent-
felölelését fejezzük ki. Mindenkinek szükséges a 
közbenjáró ima, mindenki adjon hálát azért is, hogy Jézus, 
nagy Közvetítőnk Isten felé eljött, és hogy megfizette 
váltságunk árát. Ez az „Igazság”, mely mindenkit megment. 
Az Egyház, mint mindenkiért közbenjáró és hálát adó áll 
Isten előtt: erre (is) megbízást kapott. A kezek, melyeket 
(régi ima módra) égre tárunk, „tiszták”, ha készek a 
szeretet műveire testvéreik felé, önfegyelemre magukhoz 
– miként Jézus kezei, a keresztre szögezve széttárulnak 
fölénk. 
Evangélium: Lk 16,1-13 
Téma:  Nem akarja az Úr, hogy itt gyűjtsünk kincseket. 
Ha a hűtlen sáfár (vagyonkezelő) példáját magában 
nézzük, azt mondjuk, okos volt, legalábbis megoldotta 
végül a problémákat. Az adósságok csökkentésével 
bizonyára korábbi igaztalan (uzsorás) bűnt tett jóvá. A 
példabeszéd tanulsága: „Legyetek azért számítón okosak!” 
Válság, ítélet vár ránk, döntés az örök életről! – Ha a 
történetet más szemszögből nézzük, más tanulságot is 
nyújt: Mit kell tenni a vagyonnal? Mellékesen és mily 
magától értődőn, a vagyont „hamisnak” nevezi. Mert amíg 
van, aki nyomorog, senkinek sincs joga fölösleghez! Aztán 
eljön kire-kire az óra, mikor „nincs többé semmije”. Okos 

az, ki míg megteheti, eldönti, kinek akar szolgálni, kinek a 
barátjává akar lenni. 

 
ÚTRAVALÓ 

P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése az évközi 25. 
vasárnapra 
Egy szolga sem szolgálhat két Úrnak…Nem szolgálhattok 
Istennek és a Mammonnak! 
Mit jelent a mammon? Arám eredetű szó, jelentése: javak, 
tulajdon (nem csak pénz). A zsidóságban néha rosszalló 
jelentést hordoz. Az Újszövetségben, Lukácsnál Jézus 
csaknem személyként említi, a démoni hatalomra 
vonatkoztatja, amely a kapzsi emberen úrrá lesz, és 
amelynek szolgálatával nem lehet összeegyeztetni Isten 
szolgálatát: „Nem szolgálhattok két úrnak!” 

Jézus megjelenése, üzenete, erkölcsi követelménye 
vízválasztó lett a történelemben. A két város, két zászló, 
két tábor hasonlatát használják a szentek, lelki írók Szent 
Ágostontól Szent Ignácon át napjainkig, hogy 
érzékeltessék a harcot Krisztus, az Igazság és az Élet Ura 
tábora és Lucifer vagy a Sátán, a hazugság atyja és a 
gonoszra kísértők hada között. 
Választani kell annak, aki Krisztushoz csatlakozott, barátja 
lett, és neki akar szolgálni, hogy az embereket az 
üdvösségre segítse. „Aki nincs velem, ellenem van!” 
Istennek, Krisztusnak szolgálni nem rabszolgaság, hiszen 
az Úr barátainak nevezi és fogadja azokat, aki szabadon – 
a kegyelem indítására – neki adják át magukat. 
Ha meghív, kegyelmet is ad, hogy minden gyarlóságunk 
ellenére, mindig megújuló elkötelezettséggel hűségesen 
kitartsunk mellette, és teljesítsük küldetésünket. „Isten 
rabjai” vagyunk, Gárdonyi szép regénycímét idézve, de ez 
nem rabszolgaság, hanem igazi szabadság, amely 
örömben és boldogságban gyümölcsözik. 
Felfigyelhetünk arra, hogy Ferenc pápa mennyiszer 
hangsúlyozza, hogy a kereszténység, a krisztusi hit öröm 
forrása, az evangélium örömhír, mert azt hirdeti, hogy 
Krisztus győzött a bűn és a halál felett, hogy ha meghalunk 
Vele, vagyis a régi ember az újnak adja át a teret, már a 
feltámadott, örök életet éljük. A nihilista filozófus, Nietzsche 
a 19-20. századfordulón így gúnyolódott: „Milyen szomorú 
keresztények, nem látszik meg rajtuk, hogy meg vannak 
váltva!” 

(Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-vagy-mammon) 
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