
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

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

9.26. 
Hétfő 

7  
Jób 1,6-22 
Lk 9,46-50 

5–7 
SZENT KOZMA ÉS 

DAMJÁN 
 

9.27. 
Kedd 

7 † Pál 
Jób 3,1-3.11-17.20-
23 
Lk 9,51-56 

5–7 
PÁLI SZENT VINCE  

9.28. 
Szerda 

7  
Jób 9,1-12.14-16 
Lk 9,57-62 

5–7 SZENT VENCEL 
VÉRTANÚ 

 

9.29. 
Csütörtök 

7  
Dán 7,9-10.13-14 
Jel 12,7-12a 
Jn 1,47-51 

5–7 
FŐANGYALOK du. 4: Teadélután (SP) 

9.30. 
Péntek 

7 † Sándor 
Jób 38,1.12-
21;40,3-5 
Lk 10,13-16 

5–7 
SZENT JEROMOS 10–11: Szenior torna (SP) 

10.1. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Nádasi Mária 

Jób 42,1-3.5-6.12-
16 
Lk 10,17-24 

 KIS SZENT TERÉZ este 6: a kórus énekel 

10.2. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária, Miklós 
 
† Mihály édesapa és 
† Mihály fia 

Hab 1,2-3;2,2-4 
2Tim 1,6-8.13-14 
Lk 17,5-10 

 ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
 

Október 1-jén lesz az őszi nagymarosi ifjúsági találkozó. 
Jelmondata: Keresd a békét és járj annak útján. Program 
és hangoló: https://nagymaros.katolikus.hu/ 
 
Október 1-jén az esti 6-os misén kápolnánk énekkara 
énekel. 
 
Október hónapban minden hétköznap, a szentségimádás 
utolsó fél órájában rózsafüzért imádkozunk a Szűzanya 
tiszteletére. 
 
A Szentlélek sürgetésére sokak szívében ébredt fel a vágy, 
hogy alázattal, mély hittel imádkozzunk együtt Európa 
békéjéért és magyar hazánkért. Ezért szeptember 25-én 
az esti mise után kb. félórás szentségimádás keretében 
együtt imádkozunk ezekre a szándékokra. Szeretettel 
hívunk.                                                               Gyuri atya 
 

A kápolnatakarítást október 1-jén a Martini család, 
október 8-án pedig a Csóka és Schuszter családok 
vállalták. Köszönjük.                                     Futakfalvi Bea 

 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
A vasárnap ½ 10-es szentmise után Családos Tízórai a 
SarokPontban.  Minden családot szeretettel várunk! 
 
A szenior torna a SarokPontban péntekenként 10 órakor 
kezdődik. Ára 1000 Ft/alkalom. A jelentkezés folyamatos, 
bármikor lehet csatlakozni. A részvételi szándékot Szemán 
Andreának kell jelezni (06 30 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
Szeptember 29-én délután 4-től ismét teadélután zsíros-
kenyérrel a SarokPontban – nem csak nyugdíjasoknak. 
Várunk mindenkit együttlétre, tea és zsíroskenyér mellett 
egy jó beszélgetésre.             Baráth Éva, Szabóné Marika 
 

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 ▪ 

 

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
Szept. 25 – 

okt. 2. 

1075. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://nagymaros.katolikus.hu/
mailto:andrea.szeman05@gmail.com


Október 13-án, csütörtökön folytatódik/újra indul a 
bibliodráma sorozat a SarokPontban. Várunk új 
jelentkezőket is a régiek mellé. Nem kell hozzá semmiféle 
képzettség, tehetség, még különösebb Biblia ismeret sem. 
Vidáman és egyben komolyan is töltjük az időt, s még 
magunkról is megtudhatunk egyet-mást egy-egy bibliai 
jelenet mélyebb megélése mellett. A részvételhez előzetes 

jelentkezés szükséges: Halácsy Katalin (+36302940940 
vagy halacsykatalin@yahoo.com) 
 
A SarokPontban a cserkésztábor és a karolinás nyári 
tábor képeiből nyílt fotókiállítás "Táboroztunk" címmel. 
Mindenkinek szeretettel ajánljuk! 
 

Olvasmány: Ám 6,1.4-7 
Téma: Jaj nektek, gondtalanul élőknek  
A múlt vasárnapi feddőbeszédet folytatja Ámosz, 
hasonlóképp az ítélet-jövendölést. A Kr.e. 8. század 
tehetőseihez szól a feddés. „És mit törődtök ti József 
pusztulásával?” A korabeli nyelvhasználatban „József 
háza'” = Izrael = Isten népe. (Mit törődik a gazdag Isten 
népével és lelki ügyeivel?) Büszkén emlékeznek tehát az 
ősatyára, aki Egyiptom alkirályává emelkedett, de elfelejtik, 
hogy épp testvérei adták el rabszolgává. A „József háza” 
cím tehát kötelezi őket, hogy legyen gondjuk szegényre, 
éhezőre: de a vagyonosak épp a fordítottját teszik. „Ezért 
kényszerülnek számkivetésbe”, főleg a gondtalanok, a 
magabiztos felső réteg. Meg kell tanulniuk, hogy mi az Úr 
szemében a jog és igazság.  
 
Szentlecke: 1Tim 6,11-16 
Téma: Őbenne lesz látható Isten királyi fönsége 
Előbbi szakaszában e levél a pénzvágyról szólt, mint 
minden gonosznak gyökeréről, mely még a hitet is kiölheti. 
Még egyházi elöljárók sem mentesek e veszélytől. Noha 
Timóteus nem szorul erre az intésre, de neki s nekünk szól 
egyenesen, hogy mit tegyünk, hogy rendezzük be 
életünket. Kétszer is említi itt a „jó hitvallást”: Timóteus 
keresztelői hitvallását (avagy a püspökké szenteléskor tett 
fogadalmát) és Jézus nagy tanúságtételét, melyet az Úr 
igéjével, életével, kínszenvedésével és halálával tett Isten 
igazságáról. Őbenne fejeződött ki Isten szeretete, Őbenne 
lesz látható Isten királyi fönsége. Ez bekövetkezik „az 
alkalmas időben”, addig pedig tart az Egyház ideje, a 
virrasztás, próba és helytállás kora.  
 
Evangélium: Lk 16,19-31 
Téma: Ott van nekik Mózes ott vannak a próféták rájuk 
hallgassanak.  
Csak Szt. Lukács őrizte meg a dúsgazdag emberről és a 
szegény Lázárról szóló példabeszédet (ld. még 18. 
vasárnap). A többi szentírónál tisztábban hangsúlyozza a 
veszélyt, amelyet a vagyon jelent. Ezért nyilván külön 
utánajárt Jézus erre vonatkozó szavainak. A gazdagságról 
magáról Jézus nem fejtett ki külön tant. Őt a gazdag lelke 
érdekli, aki vagyonától függ, s nincs semmi mása, nem 
tekint kincsnek mást, csak az anyagit. Sem Mózes, sem a 
próféta, de senki halálból visszatérő sem tud áttörni ezen a 
rögeszmés páncélon, amely körülveszi a dúsgazdag 
szívét-agyát-fülét... Fölvetődik a kérdés: Hogy üdvözülhet 
egy ilyen szegény gazdag? A válasz Lukácsnál hangzik (Lk 
18,27): „Ami emberileg lehetetlen, Istennél megvalósulhat.” 
Mert mindnyájunknak, de a gazdagnak különösen, Isten 
ingyen adománya és műve, ha szívünk megnyílik az isteni 
hívásra.  

ÚTRAVALÓ 
 

A kápolnában az idei tanévben a szolgálatokat szeretnénk 
a középpontba állítani, ezért a következő mottót 

választottuk erre az időszakra: „Az Emberfia sem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon.” (Mt 20,28). A táborban is jó volt 
megtapasztalni, hogy mindenki bekapcsolódott a 
feladatokba, és ezáltal sokkal színesebb, gazdagabb, 
értékesebb lett minden program. A koordinációs csoport a 
tábori zsinatolás alkalmával elhangzottak alapján átnézte 
és rendszerezte a szolgálatok területeit, és felmérte, hol 
lenne segítségre vagy megújulásra szükség. Olyanokat 
keresünk, akit indít a Lélek a közösség szolgálatára. Nem 
is a feladat nagy, hanem a hűség tud terhes lenni, nehéz 
kitartani, a vállalt feladatot folyamatosan végezni. Ezért 
ajánljuk, hogy aki hívást érez valaminek az elvállalására, 
keressen maga mellé társat a szolgálatban. Jézus is 
kettesével küldte az apostolokat dolgozni. 
 
Rendszeresen hirdetjük a szentségőrzési szolgálatot. 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). 
 
Az idei tanévben kiemelten szeretnénk foglalkozni a zenei 
szolgálat megújításával, ezen belül a szombat esti 6-os 
és a vasárnap reggeli 8-as szentmisével, az énekkar 
szolgálatával és a gitárosok utánpótlásával. A gitáros 
szolgálat felpezsdítését Merkel Gábor vállalta. Várja 
azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik szívesen 
bekapcsolódnának a gitározásba, vagy játszanak 
hegedűn, furulyán, fuvolán stb., bármin, ami színesítheti a 
muzsikát (+3620 9413 576, gabor.merkel@gmail.com). 
  
Az olvasói szolgálat rendjét is szeretnénk megújítani. A 
felolvasói szolgálat mélyíti bennünk az olvasott szöveget. 
Az értő olvasás nem csak a hallgatókat segíti közelebb a 
Szentírás szövegeinek megismeréséhez, hanem az 
olvasót is. Konkrétumokkal később jelentkezünk. 
  
Rövidesen sorra kerül a kápolna takarítási rendjének 
összeállítása is a 2023-as évre. A rendszeresen takarítási 
szolgálatot vállalók mellé minden évben van szükség új 
jelentkezőkre. Aki arra érez hívást, hogy egy évben 1-2-3 
szombat délelőtt csillogóvá varázsolja az Úr házát, 
Futakfalvi Beánál jelentkezhet (06 30/230-6577, 
futak.bea@gmail.com). 
  
A szolgálatokra való konkrét lehetőségeket folyamatosan 
jelezni fogjuk.  
 
Az Úr, aki maga is szolgálni jött, és nem azért, hogy neki 
szolgáljanak, megáldja vállalásainkat, megmutatja a 
szolgálattevőnek önmagát és elmélyíti velük kapcsolatát. A 
szolgálat vállalása egy közösség életében nem csak a 
közösséget, hanem saját Istennel való kapcsolatunk 
növekedését is szolgálja.                   Koordinációs csoport 
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