
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentsé

g-
imádás 

ünnepek egyéb 

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 

10.24. 
Hétfő 

7 † Pál 
Ef 4,32-5,8 
Lk 13,10-17 

5–7 CLARET SZENT ANTAL  

10.25. 
Kedd 

7 
élő Katalin, † Jenő,  
† Károly 

Ef 5,21-33 
Lk 13,18-21 

5–7 
BOLDOG MÓR 

7: Taizéi imaóra(SP) 
7: Felnőtt hittan a 
kápolnában 

10.26. 
Szerda 

7  
Ef 6,1-9 
Lk 13,22-30 

5–7 
  

10.27. 
Csütörtök 

7 † Pál 
Ef 6,10-20 
Lk 13,31-35 

5–7 
 4: Teadélután 

10.28. 
Péntek 

7  
Ef 2,19-22 
Lk 6,12-19 

5–7 
SZENT SIMON ÉS TÁDÉ 

10–11: Szenior torna (SP) 
 

10.29. 
Szombat 

7 
este 6 

 
Fil 1,18b-26 
Lk 14,1.7-11 

   

10.30. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Kollár és Vancsura 
család  
 

Bölcs 11,22–12,2 
2Tessz 1,11–2,2 
Lk 19,1-10 

 ÉVKÖZI 31. 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 25-én kedden este 7 órától Taizéi imaóra lesz a 
SarokPontban. 
 
Este 7 órától Birher Nándor tart felnőtteknek szóló 
hittanórát a kápolnában, témája Máté apostol. 
 
Október 31-én hétfőn este 6 órakor Veress évfordulós 
emlékmise lesz. Utána agapé a SarokPontban. 
Emlékezzünk rájuk együtt. Mindenkit szeretettel várunk. 
 
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 ezen az űrlapon vagy a 

sekrestyében: https://forms.gle/hwmjZXiLdpvRQYg88. A 
programhoz (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. Hálás 
köszönet azoknak, akik már vállaltak olvasói szolgálatot! 

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. A következő alkalom 
november 8-án 9-12-ig lesz a SarokPontban. Jelentkezni 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
Október  
23 – 30. 

1079. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/hwmjZXiLdpvRQYg88


Bayerné Kingánál lehet a +36 30 361 8012 telefonszámon 
vagy a bayer.gaborkinga@gmail.com e-mail címen.  
A javítani való ruhák számára a Kápolna előterébe 
kiraktunk egy dobozt, amibe zacskóban, névvel, 
telefonszámmal és a feladat leírásával ellátva lehet berakni 
a ruhákat. Sms-t küldünk, ha elkészült. A varrnivalókat 
elsősorban a kisgyerekes családoktól és varrni nem 
tudóktól várjuk.                                             Thaler Adrienn 
 
A kápolnatakarítást október 29-én az Arendt család, 
november 5-én pedig a Gaál család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
A vasárnap ½ 10-es szentmise után Családos Tízórai a 
SarokPontban.  Nem csak a családokat várjuk szeretettel 
várunk, hanem mindenkit, akik kötetlen együttlétre, 
beszélgetésre, ismerkedésre vágynak. A gyerekek 
számára elfoglaltságot szervezünk. 
 
Október 27-én délután 4-től ismét teadélután zsíroske-
nyérrel a SarokPontban – nem csak nyugdíjasoknak. 
Várunk mindenkit együttlétre, tea és zsíroskenyér mellett 
egy jó beszélgetésre.             Baráth Éva, Szabóné Marika 
 
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). 
 
November 5-én, szombaton 17.30 és 19.30 óra között, 
majd 6-án, vasárnap 8.30 és 19 óra között 

gyermekruhák és játékok csere-bere vásárát tartjuk a 
SarokPontban. A megmaradó adományokat ez 
esztendőben Arlóra és Ózdra juttatjuk el. 
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 felnőttruhák cseréjét ill. gyűjtését november 19-én 
szombaton és 20-án vasárnap, mindkét napon 8.30 és 
19 óra között tartjuk majd. 

A Karolina karitász csoportja nevében: Brunner Noémi 

Olvasmány:  Sir 35,15-17.20-22 
Téma:  Az alázatos ember imáját meghallgatja Isten 
Az Ószövetség folyton kijelenti, hogy Isten a szegények, 
elnyomottak mellett áll, az özvegyek és árvák oltalma, bár 
ennek kézzelfogható megnyilvánulásáról ritkán van szó. 
Ma a helyes és helytelen áldozat-bemutatásról beszél. 
Csak igaz ember mutathat be igaz áldozatot; nem az 
adományról van szó, hanem az emberről, őszinte Istenhez-
fordulásáról; készségéről, hogy bajba jutott, rászoruló 
testvérein segítsen. Oly áldozatot fölajánlani, amit valaki 
jogtalanul szerzett „megvesztegetési” kísérlet Isten ellen, 
Őt megcsalni vakmerőség: – képtelen gondolat! De 
legyünk őszinték: olyan ritka ez, oly távol áll tőlünk? 
Szentlecke: 2Tim 4,6-8.16-18 
Téma: Aki hűségesen harcol hitéért, elnyeri az örök élet 
koronáját. 
A szavaknál mindig fontosabb és hatásosabb a jó példa, a 
példás élet. Szent Pál apostol nemcsak igét hirdetett és 
leveleket írogatott, dolgozott is a maga kezével, semmi 
erőfeszítéstől nem riadt vissza, semmi veszélytől nem félt 
Isten ügyében. Élete végén bilincsben a keze, mások írják 
elő neki, mit tehet, mint nem. Magányos öreg lesz, 
mindenkitől cserben hagyva. S mégsem elkeseredett, sőt! 
– teli van hálával és teli reménnyel! Hűségét és hitét 
megőrizte Urához és most az Úr érkezését várja. Ennek az 
apostoli életnek titka az égő szeretet. S a „szeretet nem ér 
véget” (1Kor 13,8). Életének föláldozása lesz az apostol 
utolsó szolgálata Istennek 

Evangélium: Lk 18,9-14 
Téma: Aki magát megalázza, azt dicsőségre emelik. 
A farizeus és a vámos példája ma is szól azokhoz, kik saját 
igaz voltukról meg vannak győződve, maguktól el vannak 
telve, például azok, akik papíron „gyakorló” keresztények, 
s ezért mindenki mást lenéznek; akik jámborak, és 
jótetteikkel Istennél „elszámolnak”, számlát nyújtanak be. 
Csak azt fogadja be Isten („megigazulva”), aki túladott 
minden önzésen jótettei révén és minden 
elbizakodottságon jámborságában. A vámos csak annyit 
tud „igaz voltáról”, hogy az nincs meg neki; hogy üresen és 
bűnösen áll Isten előtt, irgalmára szorulva. Ama 
szegényekhez tartozik, akik éhezik és szomjúhozzák az 
Istentől jövő megigazulást.  

 
ÚTRAVALÓ 

Egy dolog világos: ha az Üdvözlégyek ismétlése 
közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa ővele és 
őrajta keresztül Jézusnak szól. Az ismételgetést az a vágy 
táplálja, hogy a lélek egyre inkább hasonlóvá akar válni 
Krisztushoz, s ez a keresztény élet tulajdonképpeni 
'programja'. A rózsafüzér segít ebben a növekedésben, 
hogy egyre hasonlóvá váljunk egészen az életszentségig. 
(RVM 26.) 

A HÉT LITURGIÁJA 
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