
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

10.10. 
Hétfő 

7  
Gal 4,22-24.26-
27.31-5,1 
Lk 11,29-32 

5–7   

10.11. 
Kedd 

7 
† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

Gal 5,1-6  
Lk 11,37-41 

5–7 
 

9–12: Varrókör (SP) 
7: Felnőtt hittan (SP) 

10.12. 
Szerda 

7  
Gal 5,18-25 
Lk 11,42-46 

5–7 SZENT XXIII. JÁNOS 
PÁPA 

 

10.13. 
Csütörtök 

7 élő Márta és Pál 
Ef 1,1-10 
Lk 11,47-54 

5–7 
 Este 6: Bibliodráma (SP) 

10.14. 
Péntek 

7 † Terézia, † Béla 
Ef 1,11-14 
Lk 12,1-7 

5–7 SZENT KALLIXTUSZ 
PÁPA 

10–11: Szenior torna (SP) 
 

10.15. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Márta 

Ef 1,15-23 
Lk 12,8-12 

 NAGY SZENT TERÉZ  

10.16. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

élő Katalin és Péter 
 
 

Kiv 17,8-13 
2Tim 3,14–4,2 
Lk 18,1-8 

 ÉVKÖZI 29. 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 11-én kedden este 7 órától Birher Nándor tart 
felnőtteknek szóló hittanórát a SarokPontban. 
 
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 nem várt gyermekek. 
Személyesen és virtuálisan is lehet csatlakozni. Részletek: 
https://hd.gorogkatolikus.hu/40-Nap-az-Eletert---
imamozgalom-a-magzatokert--2022-augusztus-23 
 
November 5-én kirándulással egybekötött, egész 
napos buszos zarándoklatot szervezünk az andocsi 
Mária-kegyhelyre, a kápolnaközösség apraja-nagyja 
számára. A programról és a jelentkezési tudnivalókról 
folyamatosan tájékoztatunk majd. Addig mindenki írja be a 

naptárába, hogy más program ne kerüljön erre a 
szombatra. Mindenkit szeretettel várunk! Szemán Andrea 

 
SZOLGÁLATOK 

 
A kápolnában sokféle szolgálatra van lehetőségünk, 
amivel hozzá tudunk járulni a közösség működéséhez. Az 
egyik fontos szolgálat a szentmiséken a szent 
olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasása. A 
lektorok, így hívjuk „hivatalosan” a felolvasókat, olyan 
egyszerű, de mégis nagyon értékes szolgálatot látnak el, 
amibe különösebb tehetség vagy gyakorlás nélkül bárki 
bekapcsolódhat. Minél többen veszünk részt benne, annál 
színesebb és élőbb lesz a közösségünk, az egyházunk. 
Bíztatunk tehát mindenkit, hogy bátran és örömmel 
vállaljon felolvasást a szentmiséken! Aki szívesen olvas, 
jelezze a sekrestyében a szentmise előtt. A fél 10-es 
szentmisére pedig előre is fel lehet iratkozni az oszlop 
melletti kis asztalra kitett papíron. 

A liturgikus munkacsoport nevében Gyuri atya és Nardai Kati 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 
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A Karitász csoport szeretne segíteni ruhajavítással 
azoknak, akiknek nincsen erre idejük. Ehhez várjuk lelkes 
önkéntesek jelentkezését. Minden hónap második 
keddjén találkozunk a Sarok Pontban és javítjuk a ruhákat. 
Fiataloktól, idősekig bárkit szeretettel látunk, aki kedvet 
érez ehhez a munkához. Jelentkezni Bayerné Kingánál 
lehet a +36 30 361 8012 telefonszámon vagy a 
bayer.gaborkinga@gmail.com e-mail címen. Az első 
alkalom október 11-én 9-12-ig lesz. A varrókörhöz 
alkalmanként is lehet csatlakozni. 
A javítani való ruhák számára a Kápolna előterébe kirakunk 
egy dobozt, amibe zacskóban, névvel, telefonszámmal és 
a feladat leírásával ellátva lehet berakni a ruhákat. Sms-t 
küldünk, ha elkészült. Kisebb lyukak, foltok megvarrását 
vállaljuk, komolyabb munkákat (zippzár csere, nadrág 
felhajtás stb.) nem. A varrnivalókat elsősorban a 
kisgyerekes családoktól és varrni nem tudóktól várjuk. 

Thaler Adrienn 
 
A kápolnatakarítást október 14-én, pénteken, a 
cserkészek, október 22-én pedig a Vona család vállalta. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
A vasárnap ½ 10-es szentmise után Családos Tízórai a 
SarokPontban.  Minden családot szeretettel várunk! 
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 (0630 381 1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
 
Karitatív ruhavásárunk megrendezésére 2022 
novemberében a Sarokpontban kerül majd sor, két külön 
időpontban. November 5-én, szombaton 17.30 és 19.30 
óra között, majd 6-án, vasárnap 8.30 és 19 óra között 
tart nyitva a gyermekruhák és játékok csere-bere 
vására, ahová mindenkit örömmel várnak Szemán Andrea 
és segítői! 
Két héttel később, november 19-én szombaton és 20-án 
vasárnap, mindkét napon 8.30 és 19 óra között tartjuk a 
felnőttruhák cseréjét ill. gyűjtését. 
Idén is megkönnyítené számunkra a holmik továbbadását, 
ha a cipőket tisztán, a ruhákat összehajtogatva, lehetőleg 
fajtánként (ing, póló, szoknya stb.) egymás mellé rendezve 
vehetnénk át. 
Ez évben adományainkat Arlón a jezsuiták, illetve az ózdi 
Karitász munkatársai fogadják és osztják majd szét a 
rászorulóknak. Figyelembe véve kérésüket, e nagyon 
szegény települések lakói számára vélhetően hasznos 
tárgyakat idén is örömmel továbbítunk, ám dísztárgyakat 
ezúttal nem gyűjtünk. Ezek, valamint öltönyök, 
kosztümök, bundák stb. hasznosítására inkább a Budafoki 
úti adományboltot ajánljuk. Szeretettel várjuk a vásárokra 
közösségünk minden tagját!   Márialigetiné Makhult Katalin 
 

Olvasmány: 2Kir 5,14-17 
Téma: A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és hálát ad 
az Úrnak. 
Elizeus próféta nem hatalmi szóval gyógyítja meg 
leprájából a szír főtisztet, Námánt. Legyen világos, hogy a 
gyógyítás nem a próféta, hanem Isten műve. A parancshoz 
szokott Námánnak szót kell fogadnia, s ezt meg is teszi. 
(vö. evangélium leprásaival.) Námán jámbor pogány. Meg 
akarja köszönni a prófétának, hogy helyes útra igazította, 
az igazi Istent akarja tisztelni, aki meggyógyította. Nem 
maradhat Izraelben, mert hazája a pogány világ. Hitének 
viszont támaszra van szüksége, s ezért alázattal kéri, 
vihessen egy rögöt magával „Izrael szent földjéből”. 
Némelyek tán megmosolyogják ma ezt a gesztust – kár 
lenne! A szigorú próféta maga is jósággal és valamiféle 
tisztelettel kezeli ezt az egyszerű, hitében bizonytalan 
lelket; úgy, ahogy a lelkipásztor kell, hogy segítse az 
újonnan megtértet, kinek őszintesége bizonyos, és akit már 
rábízhat Isten további titkos vezetésére. 
Szentlecke: 2Tim 2,8-13 
Téma: Aki hűségesen kitart Krisztus mellett, az uralkodik 
is Vele. 
A Timóteushoz írt 2. levél egy végrendelet megkapó 
nyelvén íródott. Az apostol nyomába lépő püspök átveszi 
az ő veszélyteli életét. Egy ember teljes odaadását követeli 
az evangéliumban való hit és a „választottakhoz” 
(hívőkhöz) való felelősséget érző szeretet. „Jézus Krisztus 
föltámadt halottaiból”: csak ez ad értelmet hívei életének is. 
A négy záró mondat a „ha...” kötőszóval, ősi hitvalló 
énekként cseng. Ma is igaz ez a vallomás! Két út áll 
előttünk: Krisztussal meghalunk a keresztségben, vagy 
hűtlenül megtagadjuk Őt. Megdöbbent a végmondat: „És 
ha mi hűtlenek vagyunk is, Ő hű marad...” Krisztus a 

„hűséges Tanú” (Jel 3,14). Tanítvány hűtlenné válhat, még 
egy püspök is elpártolhat, de Isten hű marad, s Ő üdvöt és 
dicsőséget szerez annak, ki Hozzá a hűségét megőrzi 
halálig s halálon túl is. 
Evangélium: Lk 17,11-19 
Téma:  Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük Őt. 
Jeruzsálem felé haladva, Jézus egy falunál találkozik az 
emberi nyomorúság megtestesítőivel, tíz bélpoklossal 
(leprással). Jézusnak nem az a nehézsége, hogy ezek 
leprások: mind a tízet kigyógyítja; Neki az fáj, hogy csak 
egy tér vissza hálát adni. Csak őrajta teljesedhet be a 
csoda egészen; neki, a térdre borulónak mondhatja az Úr: 
„Állj föl és menj! A te hited megsegített téged.” És ez az egy 
szamaritánus volt: aki hisz és most tudja, Isten nemcsak 
meggyógyította, hanem magához is fogadta. 
„Kiszámítottan”, csak ez az idegen kapja meg Jézustól az 
üdvösség ígéretét. Képes köszönetet mondani! A többi 
„nem ér rá”; várja őket az élet, az új, élvezetes élet! És 
annak, aki igazi életet adhatna nekik, hátat fordítanak.  

 
ÚTRAVALÓ 

Máriában a Krisztus-szemlélés fölülmúlhatatlan mintaképét 
kapjuk. A Fiú arca különös jogcímen tartozik hozzá. Az Ő 
szíve alatt formálódott, emberileg hasonló lett hozzá, ami 
kétségtelenül még nagyobb lelki bensőséget is jelent. 
Senki sem hasonlítható Máriához abban, ahogy állandóan 
szemlélte Krisztus arcát. Lelki szemei már az angyali 
üdvözletkor rászegeződtek, amikor a Szentlélektől foganta 
őt; s a következő hónapokban kezdte érezni jelenlétét, és 
elképzelni arcvonásait. S mikor végre Betlehemben világra 
hozta, testi szemeivel is megpillanthatta a Fiú arcát, 
miközben bepólyálta és jászolba fektette. (RVM 9.) 
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