
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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 

 
KRISZTUS A 

VILÁGMINDENSÉG 
KIRÁLYA 

½ 9 – este 7: Ruhagyűjtés 
Este 8–½ 9: Rózsafüzér a 
békéért 
A  „Szállást keres,,,” 
jelentkezési határideje 

11.21. 
Hétfő 

7 
karmelita lelki család 
megújulásáért 

Jel 14,1-3.4b-5 
Lk 21,1-4 
 

5–7 
SZŰZ MÁRIA 
BEMUTATÁSA 

 

11.22. 
Kedd 

7 
élő Ágoston, † Sára, élő 
Borbála 

Jel 14,14-19 
Lk 21,5-11 

5–7 
SZENT CECÍLIA 7: felnőtt hittan 

11.23. 
Szerda 

7  
Jel 15,1-4 
Lk 21,12-19 

5–7 SZENT KELEMEN 
PÁPA 

 

11.24. 
Csütörtök 

7 † István, † Katalin 
Jel 18,1-2.21-23 
Lk 21,20-28 

5–7 DUNG-LAC SZENT 
ANDRÁS 

Teadélután (SP) 

11.25. 
Péntek 

7 élő Emíliák 
Jel 20,1-4,11 
Lk 21,29-33  

5–7 
SZENT KATALIN 

10–11: Szenior torna (SP) 
Betlehemesre jelentkezés 
határideje 

11.26. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† László, † Miklós 

Jel 22,1-7 
Dán 7,15-27 

  

du. 2–½ 5: adventi 
koszorú készítés (SP)  
6-os mise után: első 
adventi gyertyagyújtás 

11.27. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Mária 
 
† László, † Judit 

Iz 2,1-5 
Róm 13,11-14 
Mt 24,37-44 

 
ADVENT 1. 

VASÁRNAPJA 
½ 10-es mise után: első 
betlehemes próba (SP) 

November 20-a az adventi Szállást keres a Szent 
Család jelentkezési határideje! 
Jelentkezni 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. 
 
November 22-én a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Birher Nándor tartja a kápolnában.  
 
Hamarosan kezdődik advent és azután már a karácsony 
kopog az ajtónkon. Az ünnepet már sok- sok éve a 
betlehemes játékkal kezdjük. Ehhez keresünk 
gyerekszereplőket. A rendezést idén is Nagy Zsombor 
vállalta, szeretettel várja a lelkes szereplőket. 
Nem csak a kicsiket várjuk, hanem a nagyobbak 
(gimisek) is bátran jöhetnek!  A próbák november 27-től 
vasárnaponként a fél 10-es szentmise után lesznek (kb.11 

óra körül kezdünk, de ezt még pontosítjuk), ill. az utolsó 
héten (már a téli szünetben) várhatóan lesz még 1-2 próba. 
Jelentkezés: Gyuri atyánál vagy Szemán Andreánál 
(andrea.szeman05@gmail.com) november 25. péntekig 
a szereplő gyermek nevével és egy elérhetőséggel. 
 
December 3-án 15.00-18.00 között lesz a kápolna 
adventi lelki délutánja. Vendégünk Mészáros Tibor, arról 
beszél nekünk, 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. év tavaszán ismét lesz bérmálkozási lehetőség. 
Jelentkezés és információ Gyuri atyánál. 
Barsi Balázs Adventben élünk című könyve 1.500 Ft-os 
áron kapható a kápolnában, mely elmélkedéseket 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 
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tartalmaz az aznapi szentírási részekről. Mindenkinek 
szeretettel ajánlom.                                             Gyuri atya 
 
November 28-tól minden hétköznap reggel ½ 7-kor 
roráte mise lesz a kápolnában. Ilyenkor a 7 órai szentmise 
elmarad. 

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 kápolnatakarítást november 26-án az Egyed család, 
december 2-án, pénteken pedig Brunner Noémi (TT 
csoport) vállalta. Köszönjük.                           Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 
November 26-án, szombaton 14.00 és 16.30 
között adventi koszorúkat készítünk közösen a 
SarokPontban, melyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! Igény esetén biztosítjuk hozzá az 
alapanyagokat is, ill. rendelésre is szívesen készítünk 
koszorút. Az újrafelhasználás jegyében pedig örömmel 
fogadunk mindenféle fiókban lapuló, régi vagy megunt 
alapanyagot, díszt, gyertyát, szalagot stb., melyet a 
sekrestyében vagy a SarokPontban lehet leadni. 
Kérjük, hogy részvételi szándékotokat vagy kész koszorú 
iránti igényeteket november 21. hétfő estig jelezzétek 
Nardai Katinál (nardaikati@gmail.com, +36209993851). 
A kész koszorú ára kb. 3000 Ft. 
A felnőttruhák cseréjét ill. gyűjtését november 19-én 
szombaton és 20-án vasárnap, mindkét napon 8.30 és 
19 óra között tartjuk a SarokPontban. Ezek is Arlóra és 

Ózdra kerülnek majd. A gyerekruhák és játékok már 
megérkeztek a célhelyre, nagyon örültek nekik. 
Különösen igény van a fogadók részről mindennap 
használatos ruhákra: pólókra, felsőkre, 
farmernadrágokra, kabátokra, sportcipőkre, 
szabadidőruhára, alsóneműkre(!), zoknikra(!), 
harisnyákra, sapkákra, sálakra, kesztyűkre, pizsamára, 
hálóruhára. Örülnek ágyneműknek, törülközőknek, 
sporttáskáknak, hátizsákoknak, mindennapi 
használtra alkalmas egyéb táskáknak, esetleg 
praktikus használati tárgyaknak is. Azonban nem tudnak 
mit kezdeni elegáns ruhával, bőrönddel, felnőtteknek való 
könyvekkel, dísztárgyakkal. Bár a felnőttruhák gyűjtése 
van jelenleg, mégis, aki nem tudta elhozni a 
gyerekruhákat, játékokat a november 5-6-i hétvégén, 
most is megteheti, mert azokra különösen szükség van. 
Igen keresett a babakocsi. Akinek van használható, de 
már nem szükséges, bátran hozza el!  Kérjük, tartsuk 
tiszteletben az ő emberi méltóságukat, és csak olyan 
ruhákat, dolgokat hozzunk be, amelyeket még mi is 
szívesen használnánk. Köszönettel: 

Márialigeti Kati és Brunner Noémi (30/531-6349) 
 

November 24-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 
 
November 29-én 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: 2Sám 5,1-3 
Téma: Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, 
az Úr előtt, ők pedig felkenték Dávidot Izrael királyává. 
 A mai politikai nyelvben a „király” szó sokakban idejét 
múlt hatalmi vagy hatalom nélküli parádét, fölvonulásokat 
idéz föl, a világ urai szokásaként. Kell-e Krisztusnak, 
hogy királya legyen egy gazdag, hatalmas és bonyolult 
szervezettel rendelkező Egyháznak? Krisztus az a király, 
akit megrugdaltak, keresztre szögeztek, egykor és egyre, 
ma is. Ő nem száll le szent keresztjéről, Ő ott hal meg 
értünk ég és föld között lebegve – mert a keresztáldozat 
a világ végéig tart (Jel 5,6: a Bárány áll az égben mintegy 
megölve). Ő király, nem a keresztje dacára, hanem épp 
általa (is): a „sokakért”, minden alattvalójáért kiontott vére 
árán. Általa kibékültünk Istennel, s a testvérekkel; általa 
szabaddá lettünk, az Ő békeországába jutottunk  
 
Szentlecke: Kol 1,12-20 
Téma: Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 
Szeretett Fia, Krisztus, az Ige által teremté Isten a világot, 
Ő általa akarja megbékíteni és megváltani is. Krisztus a 
kezdete, folytatása, középpontja és végcélja a 
teremtésnek. Nélküle a világnak nem lenne sem léte, sem 
értelme. Az olvasmány súlyos kijelentései Isten titkának 
legmélyébe vezetnek. Istentől tudjuk meg, mivé lettünk 
Krisztus áldozatával („keresztjének vére által”). Van 
okunk hálára és ujjongásra! Már nem élünk 

bizonytalanságban, elveszettként („a sötétben”). A 
gonoszság (és a Gonosz) már nem hatalmaskodik 
rajtunk, Isten mellett élünk, az Ő fényének ragyogásában. 
Hiszen erre hívott minket  
 
Evangélium: Lk 23,35-43 
Téma: Bizony, mondom neked: még ma velem leszel a 
paradicsomban  
A Jézus királyságáról szóló tan főleg gyermeksége és 
szenvedése történetében hangzik el. Az Angyali Üdvözlet 
égi követének nagy igéi (Lk 1,33: „országának nem leszen 
vége”) a kereszten látszatra hamisnak bizonyulnak. A 
Messiás, az Isten választottja, a „Zsidók Királya'” – e nagy 
címek gúnyszóvá lesznek. A jobbról és balról melléje 
feszített két bűnöző a testet öltött gúny Jézus minden 
ígéretére. De mégis: egyikük megszólal: „Uram, 
emlékezzél meg rólam...” Így szóltak évszázadok óta az 
imádkozók Izraelben, – az Istenhez! Így szól a bűnös és 
hozzáteszi: „...ha országodba – királyi hatalmadba – jutsz!” 
Most, „még ma”, mikor semmi politikai félreértés nem 
eshet, Jézus királynak hívatja magát, és mint hatalmában 
levő király válaszol: „Még ma Velem leszel” – 
királyságomban! Pilátus előtt, tanúbizonyságra felszólítva, 
kijelenti, hogy Ő király. A Kereszten is Király, aki 
mindeneket magához emel, hogy megmentsen, főleg a 
bűnösöket! 
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