
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 
Este 8-½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 

10.3. 
Hétfő 

7 
élő Dóra, Anna és 
György megtéréséért 

Gal 1,6-12 
Lk 10,25-37 

5–7   

10.4. 
Kedd 

7 † Sárvári Ferenc atya 
Gal 1,13-24 
Lk 10,38-42 

5–7 
ASSISI SZENT FERENC 

7: Felnőtt hittan a 
kápolnában 

10.5. 
Szerda 

7 † Felicitász 
Gal 2,1-2.7-14 
Lk 11,1-4 

5–7 
  

10.6. 
Csütörtök 

7 új hivatásokért 
Gal 3,1-5 
Lk 11,5-13 

5–8 
 

7–8: Szentségimádás a 
hivatásokért 

10.7. 
Péntek 

7 
este 6 

† József 
 

Gal 3,7-14 
Lk 11,15-26 

5–6 RÓZSAFŰZÉR 
KIRÁLYNŐJE 

10–11: Szenior torna (SP) 
5–6: gyóntatás 

10.8. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Sir 24,23-31 
Gal 4,4-7 
Lk 1,26-28 

 
MAGYAROK 

NAGYASSZONYA 
 

10.9. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Viktória és Krisztián 
 
 

2Kir 5,14-17 
2Tim 2,8-13 
Lk 17,11-19 

 ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

½ 11: Családos Tízórai 
(SP) 
Este 8-½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 

Október hónapban minden hétköznap, a szentségimádás 
utolsó fél órájában rózsafüzért imádkozunk a Szűzanya 
tiszteletére. 
 
Október 4-én kedden este 7 órától Gyuri atya folytatja 
felnőtteknek szóló hittanóráit a kápolnában. 
 
Október 6-a első csütörtök, 7–8-ig szentségimádás lesz 
a hivatásokért. 
Október 7-e első péntek, 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise.  
 
A Szentlélek sürgetésére sokak szívében ébredt fel a vágy, 
hogy alázattal, mély hittel imádkozzunk együtt Európa 
békéjéért és magyar hazánkért. Ezért vasárnaponként az 
esti mise után az Oltáriszentség előtt mondott kb. félórás 
rózsafüzérrel imádkozunk ezekre a szándékokra. 
Szeretettel hívunk.                                              Gyuri atya 
 
Szeptember 28. és november 6. között az idén negyedik 
alkalommal szervezik meg Budapesten a 40 Nap az 
Életért imamozgalmat. A nemzetközi megmozdulás célja, 

hogy a válsághelyzetbe került édesanyák az élet mellett 
döntsenek, és megszülethessenek a nemvárt gyermekek. 
Személyesen és virtuálisan is lehet csatlakozni. Részletek: 
https://hd.gorogkatolikus.hu/40-Nap-az-Eletert---
imamozgalom-a-magzatokert--2022-augusztus-23 
 
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1%-át idén a Karolina Egyesületnek 
ajánlották fel, ezzel is támogatva a kápolna közösségi 
programjait, a SarokPont és az egyesület működtetését. A 
felajánlásokból összegyűlt 315.116 Ft megérkezett az 
egyesület bankszámlájára.            Az egyesület elnöksége 
 
A kápolnatakarítást október 8-án a Csóka és Schuszter 
család, október 14-én, pénteken, pedig a cserkészek 
vállalták. Köszönjük.                                     Futakfalvi Bea 

 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
Vasárnap a ½ 10-es szentmise után Családos Tízórai a 
SarokPontban.  Minden családot szeretettel várunk! 

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 ▪ 

 

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

2022. 
Október  

2 – 9. 

1076. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://hd.gorogkatolikus.hu/40-Nap-az-Eletert---imamozgalom-a-magzatokert--2022-augusztus-23
https://hd.gorogkatolikus.hu/40-Nap-az-Eletert---imamozgalom-a-magzatokert--2022-augusztus-23


Kötetlen együttlét, beszélgetés, ismerkedés, program a 
gyerekeknek. 
 
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). 
 
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: Hab 1,2-3;2,2-4 
Téma: Az igaz ember a hitből él. 
Habakuk könyvének első része párbeszéd a próféta és 
Isten közt. A próféta panaszolja, hogy az istentelenség 
elhatalmaskodik; minden jogot megvet, az igazakat bántja. 
Ezt érthetni egyesekre, vagy az egész népre, amelyet 
külső ellenség fenyeget. Aggasztó, hogy még rosszabb 
jön! Isten nem köteles nekünk számot adni, mi viszont 
hinni, bízni és szót fogadni tartozunk Neki sötét órákban is. 
Ezt jelenti itt a szó: „hűség”. E hűséggel lesz az igaz 
voltaképp igazzá. Élni fog, mert Isten is, kihez ő hű, él és 
hűséges! A görög bibliában (mely fordítás ugyan, de több 
száz évvel régibb kéziratot őriz, mint a héber eredeti) – a 
„hűségre” pisztisz a szó, amely egyszerre jelent hitet is, 
hűséget is. A mai evangéliumban is (melynek eredetije 
görög) a , „hit” szóban a hűség, bizalom értelem is benne 
van. 
Szentlecke: 2Tim 1,6-8.13-14  
Téma: Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus 
mellett! 
A római levélben azt írta Szent Pál: „Nem szégyellem az 
evangéliumot, mert Isten ereje az, s üdvözíti a benne 
hívőt!” (Róm 1,16) Ott hitvallásként hangzik, itt a 
Timóteushoz írt levélben intésül. Egyházi elöljáró is 
elcsüggedhet, örömet, kedvet veszthet (akárcsak 
Habakuk: 1. olvasmány). A tanítványnak mindig az üldözött 
és sokféleképpen megalázott Krisztust kell szolgálnia, 
követnie. A püspökre és papra „rábízott drága kincs” a 
tiszta, teljes evangéliumi igazság. Ez kell, hogy őt is eltöltse 
és átalakítsa, s akkor közölheti másokkal is, amit ő kapott. 
Minden hívő nemcsak a maga hitéért és hite teljességéért 
felelős, hanem a testvére hitéért is. 
Evangélium: Lk 17,5-10  
Téma: A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem 
szeretetből végzi munkáját. 
Jézus igehirdetése sokszor zavart keltett elkedvetlenítő 
kemény igazságaival. „Erősítsd hitünket” – ezt kérik Tőle 
az apostolok, mert riadtan állapítják meg, hogy Jézus 
követelményeihez még nem nőttek föl. Kell a hit, nemcsak 
ahhoz, hogy a vagyontól függetlenek legyenek (lásd múlt 
vasárnap). A mai tanítás előtt kertelés nélkül hangzott a 
követelés, hogy meg kell bocsátanunk testvérünknek, akár 
hétszer is napjában! Ezt csak úgy tehetjük, ha magának 
Istennek irgalmát hordjuk szívünkben. – A jelen szöveg a 
szilárd hittel és az alázatos szolgálattal folytatja... A 
gazdáról és szolgájáról szóló példázat (amely Istent és a 
teremtményt érti) olyan társadalmi világot tükröz, amin ma 
tán berzenkedünk, fölháborodunk, mert a merev 
kötelességen és igazságtételen épül, testvéri részvét 
nélkül. Jézus itt nem fejtegeti véleményét: ez a szigorú „jogi 
helyzet”. Isten felé nem állhatunk elő szociális és bármi 

„jogainkkal”, emberi „méltósággal”, vagy nem nyújthatjuk 
be „számlánkat”. – „Én igaz voltam: fizess érte!” – ez 
farizeusi álláspont. Jézus tanítványa – legjobb esetben – 
mindössze megtette a rábízott dolgot. Hogy erre 
meghívták, Isten tiszta kegye... („Haszontalan” szolgák 
vagyunk, hisz ami haszon, érték földi tetteinkbe jut – azt 
Krisztus megváltó vére adja bele, érték: mert „Krisztusban” 
tettük, Krisztus tette „kezünkkel”.)  
 

ÚTRAVALÓ 
 

Október a Szűzanya hónapja, ezért az Útravalóban 
folytatólagosan Szent II. János Pál pápa 2022. októberében 
kiadott Rosarium Virginis Mariae apostoli leveléből idézünk 
részleteket. A teljes levél elolvasható itt: 
https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=41#RV5 

 
„Annak, hogy újra határozottan javasoljuk a rózsafüzér 
imádkozását, a legfontosabb indítéka a következő tény: a 
rózsafüzér az egyik legalkalmasabb eszköz annak 
előmozdítására, hogy a hívők szemléljék a Krisztus-
misztériumot. E szemlélődés […] az életszentség igaz és 
sajátos pedagógiája: „Olyan kereszténységre van szükség, 
mely elsősorban az imádkozás művészetéről ismerhető 
fel”. Miközben a kortárs kultúrában – sok ellentmondás 
közepette – újjáéled a spiritualitás igénye, melyet más 
vallások befolyása is táplál, még sürgetőbb, mint korábban, 
hogy keresztény közösségeink „az imádság hiteles 
iskoláivá” legyenek.  
A rózsafüzér a keresztény szemlélődés legjobb és 
legdicséretesebb hagyományához tartozik. Nyugaton 
fejlődött ki, sajátosan elmélkedő imádság, s bizonyos 
módon megfelel a keleti kereszténység talaján kisarjadt „a 
szív imádságá”-nak vagy a „Jézus-imádság”-nak. 
[…] A rózsafüzér nem imádkozható anélkül, hogy ne 
éreznénk sürgetést a béke szolgálatára, különös tekintettel 
Jézus szülőföldjére, mely ma is annyira megpróbált, és egy 
keresztény szívnek annyira drága föld. 
Hasonlóan elkötelezettséget és imádságot sürget korunk 
egy másik kritikus területe: a család, a társadalom sejtje, 
melyet elméletileg és gyakorlatilag egyre erősebben 
támadnak bomlasztó erők, s azt a félelmet keltik, hogy 
ezen alapvető és mással nem helyettesíthető intézmény 
jövője s vele együtt az egész társadalom sorsa kérdésessé 
válik. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény 
családokban – a család lelkipásztori gondozásának tágabb 
keretein belül – hatékony segítséget kínál a korunkat 
jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére.  
(RVM 5-6.) 
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