
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

8.30–19: gyerekruhavásár 
(SP) 
Este 8-½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 

11.7. 
Hétfő 

7 beteg Edward 
Tit 1,1-9 
Lk 17,1-6 

5–7  7: felnőtt hittan 

11.8. 
Kedd 

7 
† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

Tit 2,1-8.11-14 
Lk 17,7-10 

5–7 
 9–12: Varrókör (SP) 

11.9. 
Szerda 

7 † édesanya 
Ez 47,1-2.8-9.12 
1Kor 3,9c-11.16-17 
Jn 2,13-22 

5–7 
LATERÁNI BAZILIKA 

FELSZENTELÉSE 
 

11.10. 
Csütörtök 

7  
Filem 7-20 
Lk 17,20-25 

5–7 
NAGY SZENT LEÓ PÁPA  

11.11. 
Péntek 

7 
este 6 

 
2Jn 4-9 
Lk 17,26-37 

5–7 
SZENT MÁRTON 

10–11: Szenior torna (SP) 
 

11.12. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Borbála és Pál  

3Jn 5-8 
Lk 18,1-8 

 SZENT JOZAFÁT  

11.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 
† Mihály 

Mal 3,19-20a 
2Tessz 3,7-12  
Lk 21,5-19 

 ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Este 8-½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 

Nov. 8-án a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel Birher 
Nándor tartja a kápolnában. A téma: Szent Máté apostol. 
 
Adventben ismét lesz Szállást keres a Szent Család! 
Ez a közöségi imádság kápolnaközösségünk régi 
hagyománya. Lényege, hogy advent első vasárnapjától 
szentestéig minden nap közösségünk családjai befogadják 
a Szent Családot saját otthonukba. A Szent Családot Kopp 
Mária faragott képe jeleníti meg számunkra. A Szent 
Család ennek a képnek a formájában családról családra 
vándorol, és az átadás-átvételkor a két család összejön, 
közösen imádkoznak, az ő közösségükben lép tovább a 
Szent Család egyik otthonból a másikba. Így a közösség 
kézről kézre adja a Szent Családot, elárasztva őket 
szeretettel, mely nem marad viszonzatlanul részükről sem: 
az együtt imádkozás építi a közösséget, összekapcsolja a 
résztvevőket Istennel és az emberekkel.  
A Szállást keres a Szent Család-imalánc november 26-tól 
december 24-ig tart. Jelentkezni november 20-ig lehet a 
kápolnában kitett jelentkezési lapon vagy ezen a Google-
űrlapon: https://forms.gle/nNrDrh2kTNDDHJgp6 
Az imaláncot Végh Pál szervezi, elérhetőségei: 
vegh.pal@t-online.hu, 385-1158, 06-20-974-6563. 

December 3-án 15.00-18.00 között lesz a kápolna 
adventi lelki délutánja. Részletek a következő számban. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
SZOLGÁLATOK 

 
Nagyon köszönjük mindazok szolgálatát, akik részt 
vesznek a szentmiséken a zenélésben! Örömmel jelezzük, 
hogy immár a vasárnap reggel 8-as szentmisén is 
Vancsura Angyalka vezetésével elindult a zenei szolgálat 
megszervezése. 
Továbbra is köszönjük, ha vállalkoztok a szentmisén az 
olvasásra. Aki szívesen vállal ilyen szolgálatot, jelezze a 
sekrestyében a szentmise előtt. A fél 10-es szentmisére 
előre is fel lehet iratkozni az oszlop melletti kis asztalra 
kitett papíron. 

A liturgikus munkacsoport nevében Gyuri atya és Nardai Kati 

 
A kápolnatakarítást november 12-én az Ifjú Házasok, 
november 18-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 

 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 
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▪ 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) 
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6 – 13. 

1081. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
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PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
A gyerekruhák vására november 5-én, szombaton 17.30-
19.30-ig, illetve 6-án vasárnap 8.30-19.00-ig lesz a 
SarokPontban. Jó állapotú gyerekruhákat lehet hozni és 
vinni is. Várunk hiánytalan, használható állapotú 
játékokat is. 
Várjuk a segítő kezeket a gyerekruhavásárra november 
5-én 17.30 és 19.30 között, 6-án 8.30 és 19.00 között, és 
7-én délelőtt, ill. délután. Szombaton este és vasárnap 
elsősorban a ruhák átvétele, kipakolása a feladat, ill. a 
bejövőknek kell segíteni a keresésben. Estefelé elkezdjük 
a zsákokba pakolást, amit remélhetőleg hétfőn délután 
befejezünk. Akár már egy óra is nagy segítség lehet, de 
örülünk és köszönjük, ha valaki több órát is vállalni tud! 
Jelentkezés ide kattintva. 

Márialigeti Kati és Brunner Noémi 
 
November 8-án kedd délelőtt 9-12-ig újra varrókör! 
Ehhez két dologra van szükség: 
varrni tudókra: Akik jönnek, akár rövidebb, akár hosszabb 
időre, és a varrás közben szívesen beszélgetnek a többi 
lelkes varróval. Igazán szuper program! (Aki nem tud 
varrni, de lenne kedve a közös időtöltéshez, az is jöhet, van 

nem varró feladat is.) Jelentkezés és további részletek: 
Bayerné Gödölle Kingánál: 30/ 3618012. 
varrnivalókra: Az otthon felhalmozott varrnivalókat 
elhozhatod a kápolna előterébe kitett dobozba: 
bezacskózva, névvel, telefonszámmal ellátva, és egy rövid 
leírással, hogy mit kell az adott ruhadarabon javítani. A 
doboz folyamatosan kint van, lehet hozni a lyukas ruhákat, 
és azután ugyanúgy a dobozból el lehet vinni őket, ha 
elkészültek.                         Thaler Adrienn és Bayer Kinga 
 
A Családos Tízórai a gyermekruha gyűjtés és vásár miatt 
kivételesen elmarad. 
 
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! 
 
  

Olvasmány: 2Mak 7,1-2.9-14    
Téma: A világ Királya azonban a föltámadásban örök életre 
kelt minket, mivel az ő törvényeiért halunk meg. 
 A Makkabeus testvérek vértanú története azért fontos, 
mert itt tisztán kifejeződik a halhatatlanság és örök élet 
hite. Ember elpusztíthat életet, de csak Isten elég 
hatalmas, hogy a halálból életre hívjon. A bibliai hitben az 
ember elválaszthatatlan egység test és lélek közt. Az 
egész ember, testestül-lelkestül, kapta Istentől az örök 
élet reményét. A gonoszokra nincs „életre támadás” – ez 
nem annyit jelent, hogy rájuk csak halál vár s utána 
semmi. Dániel szerint (12,2) rájuk is föltámadás vár: 
„elvetettségre és örök gyalázatra”. Csak az evangélium, 
s elsősorban Jézus föltámadása világosította meg jobban 
ezt a nehéz kérdést.  
Szentlecke: 2Tessz 2,16-3,5     
Téma: Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és 
Krisztus béketűrésére! 
Az intés a tesszalonikai egyházhoz szinte magától 
imádsággá lesz értük. Az ima egyszerre szól Jézushoz és 
az Atyához. Hivatkozik Isten szeretetére, aki szent Fiát 
küldte e világra, és a Fiú szeretetére, aki föláldozta magát 
értünk. Ezt kettős kérés követi az apostolért, hithirdetőért. 
A második ima a mi megmenekülésünkért egészen az elsőt 
szolgálja: „hogy ezzel az Úr igéje terjedjen és 
megdicsőüljön.” Az „Úr igéje” az evangélium, mely az Isten 
uralmát hirdeti a világnak. „Megdicsőül” az Úr igéje, ha 
meghallgatjuk és elfogadjuk. De voltaképp mi nem tudjuk 
megdicsőíteni; Isten ad az igének erőt, hogy elérje az 
embert és megváltoztassa a szívét.  
Evangélium: Lk 20,27-38   
Téma: Isten pedig nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen 
mindenki érte él. 
Jeruzsálemben Jézus a zsidóság képviselőivel vitázik. A 
szadduceus-párt (felekezet) hitszabályul csak a Törvényt 
(Tórát), tehát Mózes öt könyvét ismerte el. Mivel itt a holtak 
föltámadását nem találták benne kifejezetten, e tant 
visszautasították, mint merő emberi hagyományt; szemben 

a farizeusokkal, akik hitték e tant. Az itt előhozott történettel 
az előbbiek Jézust ki akarják nevettetni, mert a farizeusok 
tanát hirdeti. Ő azonban rámutat, hogy kérdésük téves 
alapból indul ki, amely föltételezi, hogy a jövendő élet a 
jelennek változatlan meghosszabbítása lesz – 
szegényesen sovány elképzelés! A valóság hatalmasabb: 
a halál legyőzetik, a föltámadtak Isten fönségében és 
életében részesülnek, a jelen világ testi törvényei letűnnek! 
Aztán bebizonyítja a szadduceusoknak Mózes 2. 
könyvéből (3,6), melyet ők is szent könyvül ismernek el, 
hogy Isten nem a holtak Istene: az lenne, ha Ábrahám, 
Izsák, Jákob holtak volnának. Nem a holtak, hanem az élők 
tisztelik az Istent (e három is élőként). Ezzel az is 
elhangzik: Csak aki Istennek él, s Őt tiszteli, az él igazán; 
halott az, aki nem Istennek él. 
 

ÚTRAVALÓ 
 
Kedves barátaim! Mindenszentek ünnepe és a Halottak 
napja azt üzeni nekünk, hogy csak az élhet reményen 
alapuló életet, aki a halálban is felismeri a nagy reményt. 
Ha az embert kizárólag a horizontális dimenziójára, az 
empirikusan érzékelhetőre redukáljuk, maga az élet 
elveszíti legmélyebb értelmét. Az embernek szüksége van 
az örökkévalóságra, és számára minden más remény túl 
rövid, túl korlátozott. Az ember csak akkor tudja 
megmagyarázni önmagát, ha létezik egy Szeretet, amely 
túllép minden elszigeteltségen, még a halálon is, egy olyan 
teljességben, amely meghaladja a teret és az időt. Az 
ember csak akkor magyarázza meg önmagát, csak akkor 
találja meg legmélyebb értelmét, ha Isten létezik. És tudjuk, 
hogy Isten kilépett a távolból, közel jött, belépett az 
életünkbe, és azt mondja nekünk: „Én vagyok a föltámadás 
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog, és 
mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha.” (Jn 
11,25-26). (XVI. Benedek, 2011. november 2-i audiencián) 
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