
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária, † László 
 
† Mihály 

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

 ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

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

11.14. 
Hétfő 

7 
karmelita lelki család 
megújulása 

Jel 1,1-4;2,l-5a 
Lk 18,35-43 

5–7   

11.15. 
Kedd 

7  
Jel 3,1-6.14-22 
Lk 19,1-10 

5–7 
NAGY SZENT ALBERT 7: felnőtt hittan 

11.16. 
Szerda 

7  
Jel 4,1-11 
Lk 19,11-28 

5–7 
SKÓCIAI SZENT MARGIT  

11.17. 
Csütörtök 

7  
Jel 5,1-10 
Lk 19,41-44 

5–7 
  

11.18. 
Péntek 

7 
 

 
 

Jel 10,8-11 
Lk 19,45-48 

5–7 
 

10–11: Szenior torna (SP) 
 

11.19. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Tibor 

Péld 31,10-
13.19-20.30-31 
1Jn 3,14-18 
Lk 6,27-38 

 
ÁRPÁDHÁZI SZENT 

ERZSÉBET 
½ 9 – este 6: Ruhagyűjtés 

11.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Jolán, † Márton 
† Péter és élő családja 
† Ilona, Erzsébet, Margit 

2Sám 5,1-3 
Kol 1,12-20 
Lk 23,35-43 

  

½ 9 – este 6: Ruhagyűjtés 
Este 8–½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 
Szállást keres jelentkezési 
határidő 

November 15-én a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Gyuri atya tartja a kápolnában.  
 
Adventben ismét lesz Szállást keres a Szent Család! 
Ez a közösségi 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. Vendégünk Mészáros Tibor, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, családapa, aki arról 
tart előadást, hogyan élhetjük meg hitünk értékeit abban, 
ami minket körülvesz, ebben a rohanó világban. Utána ima, 
kiscsoportos beszélgetés és közösségi megosztás. A lelki 
délután az esti hatos szentmisével és a gyertyagyújtással 
zárul. 
 
2023 tavaszán ismét lesz bérmálkozási lehetőség. 
Jelentkezés és információ Gyuri atyánál. 
 
Kérjük a Karolina Egyesület tagjait, hogy lehetőleg még 
november hónap folyamán rendezzék 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
November 

13 – 20. 

1082. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/nNrDrh2kTNDDHJgp6
mailto:vegh.pal@t-online.hu


tagdíjbefizetéseiket, melyre a következő lehetőségeket 
ajánljuk: 
1. átutalással a Karolina Egyesület 11711034-20811943 
számú bankszámlájára 
2. a sekrestyében leadott lezárt borítékban, névvel ellátva 
3. személyesen, Nardai Katalinnal egyeztetett időpontban 
(szívesen elmegyünk házhoz is érte) 
4. ha valaki nem jut el a kápolnába, Halászné Vukovich 
Éva postaládájába is bedobhatja a borítékot (az utcáról 
bármikor elérhető, Diószegi út 50/b, Halász-Vukovich 
felirat, alulról a 2. kapucsengő). 
A tagdíjtartozásokról Nardai Katalinnál lehet érdeklődni 
(nardaikati@gmail.com, 06209993851). Köszönjük!  

Az egyesület elnöksége 
 
Nagyon jól sikerült november 5-én az andocsi kirándulás, 
köszönjük a lelkes és vidám csapatnak a részvételt, 
Nyéky Kálmán atyának és segítőinek a vendégszerető 
fogadtatást Andocson, a fiataloknak a szentmisén és a 
közös rózsafűzérben való közreműködést, Balázsnak és 
Péternek a zenei szolgálatot, Andinak és Péternek a 
szervezést, és a Karolina Egyesületnek a támogatást!   

 
SZOLGÁLATOK 

 
Az adventi gyertyagyújtások hagyománya idén is 
folytatódik a kápolnában, a szombat esti hatos mise után. 
A szolgálatra a sekrestyében lehet jelentkezni Gyuri 
atyánál. A november 26-i és december 10-i alkalom keres 
még gazdát. 
 
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 18-án, pénteken a 
cserkészek, november 26-án pedig az Egyed 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, 
hanem mindenkit, akik kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
ismerkedésre vágynak. A gyerekek számára elfoglaltságot 
szervezünk. 
 
A felnőttruhák cseréjét ill. gyűjtését november 19-én 
szombaton és 20-án vasárnap, mindkét napon 8.30 és 
19 óra között tartjuk a SarokPontban. Jó állapotú, tiszta 
ruhákat lehet hozni és vinni is. 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. 
Hasznos tárgyakat idén is örömmel továbbítunk, ám 
dísztárgyakat ezúttal nem gyűjtünk. Ezek, valamint 
öltönyök, kosztümök, bundák stb. hasznosítására inkább a 
Budafoki úti adományboltot ajánljuk.  
Segítőket nagy örömmel fogadunk, különösen hétfőn, a 
csomagolás napján!               Márialigetiné Makhult Katalin 

 
November 24-én teadélután, november 29-én pedig 
taizéi imaóra lesz a SarokPontban. 
 
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). 
 
 

Olvasmány: Mal 3,19-20     
Téma: Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja: Isten 
megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 
Malakiás próféta a babiloni fogságból való visszatérés 
valóságos korában élt (Kr.e. 5. sz.). A Templom újraépült, 
de hol marad a végidőkre ígért üdvösség? Malakiás úgy 
érzi, az ő kora a végidő, mikor Isten maga belenyúlt az 
időbe. Ő újra jelen van szentélyében, de hogyan áll a 
népe? A próféta kénytelen megfeddni, fenyegetni a 
népet, mint a régi látnokok a fogság előtt. Egyben 
vigasztalja is az istenfélőket, akik látják a gonoszak 
szerencséjét és elbizakodását. „Isten meghallja 
panasztok” – szól ezekhez – „eljön az igazságtétel napja!” 
Jahve Napja ítéletnek és üdvösségnek napja lesz. 
Mindkettőt apokaliptikus színekkel festi (vagyis az 
evangélium képeivel): a tűzzel – melyben minden gőg 
porrá ég, az igazság fölkelő napjával, mely a jámborokra 
fölragyog.  
 
Szentlecke: 2Tesz 3,7-12     
Téma: Krisztus követője azt vallja: Aki nem akar dolgozni, 
ne is egyék! 
„Végezzék dolgukat békésen és maguk kereste kenyerüket 
fogyasszák.” – Józan tanács ez olyanokra, kik sokfélével 
törődnek, csak nem közvetlen kötelességükkel, nem a 

maguk dolgával, hogy a maguk kenyerét megkeressék. Aki 
tud dolgozni, de dolgát nem teszi –, az rendet bont, és 
„tolvajjá lesz”, azaz lelkiismeretlen élősdivé másokon. 
Hogy várják az Úr közeli érkezését, az nem mentség ilyen 
hitványságra; az Úr eljövetele éppenséggel felelős 
józanságot követel az őszinte hívőtől. Szent Pál joggal 
hivatkozhat itt a saját példájára.   
 
Evangélium: Lk 21,5-19     
Téma: Semmi sem maradandó ezen a földön. Aki 
mindvégig állhatatos, az üdvözül. 
Még a második Templomra is pusztulás vár – ez zsidó 
fülnek megdöbbentően hangzik, alig érthető. Szinte 
világomlást jelent. Mikor kérdik mindennek idejét és 
előjeleit, Jézus kitér az egyenes válasz elől. Nem az idő 
közelsége a legfőbb: „Ez még nem azonnal a vég”. 
Katasztrófák előzik meg a népek együttélésében és a 
természetben, Jézus híveit üldözni fogják… S mindez nem 
okvetlen a teljes vég, csak jelei annak, hogy e világ el fog 
múlni. Addig is, az Emberfiának hatalomban és fönségben 
való eljövetele, a történelem minden történésének titkos 
értelme! Szent Ágoston is így értelmezi a történelmet: Isten 
Városa s a világ Városa, „a világias állam” harcban áll 
Krisztus győzelméig. Figyelő szemmel, nyugodt szívvel (és 
bátor hitvalló kiállással Krisztus mellett) kövesse ezt a hívő. 
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