
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

10.31. 
Hétfő 

8 
este 6 

 
 
† Mihály, Csaba és 
Virág 

Fil 2,1-4 
Lk 14,12-14 

5–6 
ROMZSA TEODOR 

PÜSPÖK 
 

11.1. 
Kedd 

8 
½ 10 

este 7 
 

Jel 7,2-4.9-14 
1Jn 3,1-3 
Mt 5,1-12a 

5–7 
Mindenszentek 

ünnepe 
 

11.2. 
Szerda 

7 
élő Anna, Dóra és 
György 

Iz 25,6a.7-9 
Róm 14,7-9.10b-12 
Mt 11,25-30 

5–7 
HALOTTAK NAPJA  

11.3. 
Csütörtök 

7  
Fil 3,3-8a 
Lk 15,1-10 

5–8 
 

7–8: Szentségimádás a 
hivatásokért 

11.4. 
Péntek 

7 
este 6 

 
 

Miklós életéért és 
segítőiért 

Fil 3,17-4,1 
Lk 16,1-8 

5–6 
BORROMEO SZENT 

KÁROLY 
10–11: Szenior torna (SP) 
5-től gyóntatás 

11.5. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Mária 

Bölcs 4,7-15 
Róm 8,28-30 
Lk 12,35-40 

 SZENT IMRE HERCEG 
Zarándoklat-kirándulás 
Andocsra 

11.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária, † László 
 
† Judit, Ferenc, 
Lacika 

2Mak 7,1-2.9-14 
2Tessz 2,16-3,5 
Lk 20,27-38 

 ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

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

Október 31-én az este 6 órás szentmisén Veres Csaba, 
Mihály és Ruszthy Virág évfordulós miséje lesz. 
Múltheti számunkban tévesen jelent meg a hír, hogy a 
szentmise után agapé lesz a SarokPontban. A pontatlan 
tájékoztatásért elnézést kérünk Veres Jutka nénitől és az 
olvasóktól. 
 
Október 31-e munkaszüneti nap, ezért a reggeli szentmise 
8 órakor kezdődik. Délután a szentségimádásra 5–6 között 
lesz nyitva a kápolna. 
 
Október 29-ről 30-ra virradó éjjel óraátállítás lesz, 
visszatérünk a téli időszámításra, az órákat egy órával 
visszaállítjuk.  
 
November 1-je Mindenszentek ünnepe, parancsolt 
ünnep, a kápolnában vasárnapi miserendet tartunk. Az 
esti 7 órás szentmise előtt 5–7-ig szentségimádás lesz. 

November 2-a halottak napja. Teljes búcsú nyerhető a 
megholtakért: 
Aki temetőt ájtatos lélekkel látogat és legalább lélekben 
imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, minden nap, 
teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság 
a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút 
lehet nyerni a temető meglátogatásakor. 
Aki halottak napján (vagyis az azt megelőző déltől - a 
halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát (nem kolostorban), teljes búcsút 
nyerhet a szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot, egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú 
elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon, és 
Mindenszentek ünnepén is. 
 
November 3-a első csütörtök, 7–8-ig szentségimádás 
lesz a hivatásokért. November 4-e első péntek, 5 órától 
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gyóntatás, 6-tól szentmise. November 5-én első 
szombaton reggel szentmise van, nem igeliturgia. 
 
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. Már 
csak hétfőig lehet jelentkezni 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 
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 november 5-én a Vasbányai család, 
november 12-én pedig az Ifjú Házasok vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

A vasárnap ½ 10-es szentmise után Családos Tízórai a 
SarokPontban.  Nem csak a családokat várjuk szeretettel, 
hanem mindenkit, akik kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
ismerkedésre vágynak. A gyerekek számára elfoglaltságot 
szervezünk. 
 
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). 
 
Folytatódik csütörtökönként a Meghallgatlak – segítő 
beszélgetés Halácsy Katalinnal a SarokPontban. 
Bejelentkezni a beszélgetésre a 30/294-0940 telefonon 
lehet! 
 
 A gyerekruhák vására november 5-én, szombaton 
17.30-19.30 h-ig, ill. 6-án vasárnap 8.30-19.00 h-ig lesz a 
SarokPontban. Jó állapotú gyerekruhákat lehet hozni és 
vinni is. A ruhák Arlóra és Ózdra kerülnek majd. Azt 
mondták, nincs az a mennyiségű gyerekruha, amit ne 
tudnának hasznosítani. Várunk hiánytalan, használható 
állapotú játékokat is, Ezek a szegény gyerekek 
karácsonyi ajándékát jelentik majd. Ha a régi tulajdonosa ír 
hozzá néhány kedves szót is, akkor még nagyobb örömmel 
veszik kézbe utána a borsodi gyerekek. Várunk segítőket 
is szombat estére és vasárnapra a vásárra, illetve 
hétfőn kiemelten szükségesek lennének segítő kezek a 
pakoláshoz, mert ez a munka oroszlánrésze. Erre az 
internetre feltett táblázatban lehet jelentkezni. Előre is 
köszönettel:                    Márialigeti Kati és Brunner Noémi 

Olvasmány: Bölcs 11,22-12,2        
Téma: Isten irgalmas szeretettel szereti minden 
teremtményét 
Isten bölcsessége sokféleképp kitűnt a történelemben, de 
legszebben a szelídség, a várni tudás, az irgalom 
formájában. Még az egyiptomiak fenyítésében is – Izrael 
népének megszabadításakor – kímélettel járt el. Teheti, 
mert nagy és hatalmas. És nem akarja a halált, Ő az „élet 
barátja”, sőt teremtményeivel megosztja a maga 
„elmúlhatatlan lelkét”. A bűnösöket is a nevelő 
gyöngédségével kezeli. – A lelki nagyság, mely a 
Bölcsesség könyvéből itt kisugárzik, átvisz minket az Isten 
újszövetségi kinyilatkoztatásához. 
Szentlecke: 2Tesz 1,11-2,2     
Téma: Aki életében megdicsőíti Krisztust, azt Krisztus is 
dicsőségre emeli. 
A tesszalonikaikhoz írt első levél Szent Pál legrégibb 
levele. Megfeddi ebben némelyek álbiztonságát, akik az 
Úrnak „közelgő eljövetelét” nem veszik komolyan (1Tesz 5, 
3). A második levél más helyzetre utal: most az ellenkező 
végletbe esett rajongók hirdetik, hogy már „itt az Úr napja”, 
a végnap! Nem érdemes már dolgozni, s a világ sorával 
törődni. – Az egyházi év végén olvasva (31–33. vasárnap) 
e szöveg tudatosítja a feszültséget, az Úrvárást, melybe az 

őszinte hívő élete bele van állítva. A világtörténelem (s 
minden élet) visszafordíthatatlanul egy irányba fut. Célja: a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak eljövetele és egyesülésünk 
Ővele. Időpontjáról okoskodni nincs sok értelme. Fontos a 
„jóra elszánt akarat” és a „hit cselekedete”. Isten adja és 
tökéletesíti mindkettőt. Kérnünk kell, de a kérést saját 
erőfeszítésünkkel is támogatnunk kell! 
Evangélium: Lk 19,1-10 
Téma: Az Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, 
ami elveszett. 
A farizeus és vámos múlt vasárnapi példabeszéde után ma 
egy igazi vámossal találkozunk, helyesebben: Jézus 
találkozik vele és teljesen megváltoztatja életét. Találkozni 
valakivel annyi, mint belépni életébe, úgy, hogy kettejük 
útja többé nem válhat el teljesen. A találkozás kettőé, 
kettőn fordul. A vámos látni szeretné Jézust, és elég 
furcsán, felnőtt létére fára mászik ezért. Jézus fölnéz rá, és 
betér a vámos otthonába. Megrökönyödik a „jámbor”, 
ujjong az ég. És ujjong a vámos szíve is: talán életében 
először érzi az igaz szeretetet. Jobban fog szeretni, mert 
több szeretetre szorul. Ilyen Isten szeretete! Leveszi a 
megtértről az elhibázott élet terhét, cserébe a megtérés és 
együttlét örömét adja. Amit az Ótörvény bölcse mondott az 
irgalmas Istenről, az ,,Élet Barátjáról''. 
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