
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

10.17. 
Hétfő 

7 élő Ferenc 
Ef 2,1-10 
Lk 12,13-21 

5–7 
ANTIOCHIAI SZENT 

IGNÁC 
 

10.18. 
Kedd 

7  
2Tim 4,10-17b 
Lk 10,1-9 

5–7 
SZENT LUKÁCS 

EVANGÉLISTA 
7: Felnőtt hittan 

10.19. 
Szerda 

7 
élő Ferenc és Károly 
testvérek 

Ef 3,2-12 
Lk 12,39-48 

5–7   

10.20. 
Csütörtök 

7  
Ef 3,14-21 
Lk 12,49-53 

5–7   

10.21. 
Péntek 

7  
Ef 4,1-6 
Lk 12,54-59 

5–7 IV. KÁROLY KIRÁLY 10–11: Szenior torna (SP) 

10.22. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Ef 4,7-16 
Lk 13,1-9 

   

10.23. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† szülők, † Tamás 
 
1956-os halottak, 
hősök, áldozatok 

Sir 35,15b-17.20-22a 
2Tim 4,6-8.16-18 
Lk 18,9-14 

 
ÉVKÖZI 30. 
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 16-a missziós vasárnap. A Rítus Kongregáció 
1926 áprilisában rendelte el az egész Egyház számára, 
hogy október utolsó előtti vasárnapján a missziókért 
imádkozzunk. Az 1969-es liturgikus reform megerősítette 
ezt a rendelkezést és kiegészítette azzal, hogy a 
templomokban a perselyezéskor a missziók javára 
gyűjtsenek. 
 
Ugyanez a nap a határideje a népszámlálási kérdőívek 
online kitöltésének.  
 
Október 17-én kedden este 7 órától Gyuri atya tart 
felnőtteknek szóló hittanórát a kápolnában. 
 
November 5-én kirándulással egybekötött, egész 
napos buszos zarándoklatot szervezünk az andocsi 
Mária-kegyhelyre, a kápolnaközösség apraja-nagyja 
számára. Indulás 9 órakor a kápolna környékéről, érkezés 
este 7 óra körül. A programot egy rövid kirándulással 

kezdjük, majd a meleg ebéd után Andocson töltjük a 
délutánt. A templomban szentmisén is részt veszünk. 
Jelentkezés október 31-ig a sekrestyében vagy ezen az 

űrlapon: https://forms.gle/hwmjZXiLdpvRQYg88. A prog-
ramhoz (busz+ebéd) 3000 Ft/fő hozzájárulást kérünk, 
melyet átutalással a Karolina Egyesület bankszámlájára, 
vagy készpénzben a sekrestyében lehet rendezni szintén 
október 31-ig. Kedvezmény igényelhető. Mindenkit 
szeretettel várunk!                                     Szemán Andrea 

 
SZOLGÁLATOK 

 
Olvasókat keresünk a szentmisékre! 
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 

 
A Karitász-csoport szeretne segíteni ruhajavítással 
azoknak, akiknek nincsen erre idejük. Ehhez várjuk lelkes 
önkéntesek jelentkezését. Minden hónap második 
keddjén találkozunk a SarokPontban és javítjuk a ruhákat. 
Fiataloktól, idősekig bárkit szeretettel látunk, aki kedvet 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
Október  
16 – 23. 

1078. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/hwmjZXiLdpvRQYg88


érez ehhez a munkához. Jelentkezni Bayerné Kingánál 
lehet a +36303618012-es telefonszámon vagy a 
bayer.gaborkinga@gmail.com e-mail címen. A következő 
alkalom november 8-án 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 (cipzárcsere, nadrág 
felhajtása stb.) nem. A varrnivalókat elsősorban a 
kisgyerekes családoktól és varrni nem tudóktól várjuk. 

Thaler Adrienn 
 
A kápolnatakarítást október 22-én a Vona család, október 
29-én pedig az Arendt 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 (+36303811770 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. 
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. 
A megmaradó adományokat ez esztendőben új helyekre, 
Arlóra és Ózdra tudjuk eljuttatni. 
Az ózdi Karitász vezetőjével beszélve az alábbi konkrét 
szempontokat kaptuk: 
Különösen örülnek minden gyerekruhának és játéknak. Az 
adományozó gyerekek bevonhatók is lennének azzal, hogy 
ők csomagolják össze játékaikat, felcímkézve, hogy fiúnak 
vagy lánynak való-e, és milyen korúnak. Ha esetleg még 
egy levelet is ír hozzá a kis ajándékozó (pl. hogy ezt 
nagyon szerettem stb.), sokkal jobban fog neki örülni a 
másik kisgyerek. A szegényebb gyerekeknek valószínűleg 
ezek karácsonyi ajándékká válnak majd. Éppen ezért 
kérjük, hogy csak használható, jó állapotban lévő 
játékokat hozzon mindenki! Örülnének iskolatáskának, 
sporttáskának, hátizsáknak, utcára való táskának, de nincs 
szükségük bőröndre. 
Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kelendő lenne dzseki, 
farmer, szabadidőruha, póló, s bármilyen mindennapra 
való viselet. Nagyon jól tudnak hasznosítani strapabíró 
sportcipőt és minden lábbelit, ami közmunkásnak alkalmas 
lehet. Nincs viszont szükségük elegáns ruhára, cipőre, 
öltönyre. Szívesen fogadnának: ágyneműket, paplanokat, 
párnákat, pizsamát, hálóruhát, zoknikat, fehérneműket és 
pénzadományt is (ez konkrétan a plébánia számlájára 
jutna, onnan osztaná el az ottani Karitász a rászorulóknak). 
Mindenképp tartsuk tiszteletben az ő emberi 
méltóságukat, és tényleg csak olyan ruhákat, tárgyakat 
hozzunk be, amit mi is felvennénk, és használnánk. 
Köszönjük szépen! 

A Karolina Karitász-csoportja nevében: Brunner Noémi 
 

Olvasmány: 2Mz 17,8-13 
Téma: Valahányszor aztán Mózes felemelte kezét, 
győzedelmeskedett Izrael. 
Még Saul és Dávid korában is bajt okoztak Izraelnek az 
amalekiták. Az egyiptomi menekülés korában a zsidóknál 
hatalmasabbak voltak. Folyt a harc legelőkért, itató 
helyekért. Mózes mellett vezérként akkor lép föl először 
Józsué. De nem ő és seregei vívják ki a győzelmet, hanem 
a vén Mózes, aki a hegyen reggeltől estig kitárt karral áll. 
Hogy Mózes eközben imádkozik, nincs szó szerint leírva, 
de ősidőktől úgy értik, hogy Mózes imája győz. A mai 
liturgia is ezen (egyetlen) értelemben adja a szent 
szöveget.  
Szentlecke: 2Tim 3,14-4,2 
Téma: Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről 
meggyőződtél! 
A hit ajándék, de tanulni is kell. A hit tételei és a hitben 
hűséges élet egyéni törekvés nélkül nem szerezhető, nem 
valósítható meg. Erre főleg az van kötelezve, aki az 
Egyházban felelősséget visel. Hitének nőnie és érnie kell a 
Szentírásból, átélt tapasztalatokból, önzetlen szolgálatból. 
Isten igéjének mindig újként kell hangzania anélkül, hogy 
megváltozna: újra mainak hatnia. Ember által jut az Ige 
emberhez. Így akarta Ő, erre hívta meg apostolait és 
utódjaikat. Csak, aki maga van meggyőződve, áthatva, az 
tud meggyőzni, áthatni. Ezért szól Timóteushoz az 

ünnepélyes esküszó Jézus újrajövetelére hivatkozva. A 
Jópásztor elsőnek a pásztorokat fogja megítélni! 
Evangélium: Lk 18,1-8 
Téma: De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a 
földön? 
Jézus imádkozni tanította övéit: „Jöjjön el a Te országod!” 
Az Istenország eljövetele az Emberfia eljöttével lesz teljes. 
Addig állhatatosan kell imádkoznunk, próbákat kell 
kiállnunk. Egyre-újra nagy szorongattatás és 
bizonytalanságok ideje következik, még Isten választottai 
számára is. „Ha eljön Ő, talál-e hitet a világon?!” A kérdés 
éppen nem megnyugtatásul hangzik; oly kevéssé 
megnyugtató, mint ez a kor, melyben élünk! „Éjjel-nappal 
Istent kiáltani”: ez csak akkor látszik túlzásnak, ha a világ 
nyomorúságát és saját nyomorunkat még nem fogtuk föl. 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Mária Krisztusra szegezett tekintettel élt, és megjegyezte 
minden szavát. Jézus emlékei, melyek a lelkébe vésődtek, 
mindenhova elkísérték, és a Fiú mellett élt életének minden 
helyzetében föl tudta azokat idézni. Bizonyos értelemben 
ezekből az emlékekből állt össze a 'rózsafüzér', melyet ő 
maga földi életének napjaiban szüntelenül mondott.  
(RVM 11.) 

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

mailto:bayer.gaborkinga@gmail.com
mailto:andrea.szeman05@gmail.com

