
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 

11.28. 
Hétfő 

½ 7 † Pál 
Iz 2,1-5 
Mt 8,5-11 

5–½7   

11.29. 
Kedd 

½ 7 beteg László 
Iz 11,1-10 
Lk 10,21-24 

5–7 
 

7: felnőtt hittan (kápolna) 
7: Taizéi imaóra (SP) 
 

11.30. 
Szerda 

½ 7 † Endre 
Róm 10,9-18  
Mt 4,18-22 

5–7 SZENT ANDRÁS 
APOSTOL 

 

12.1. 
Csütörtök 

½ 7  
Iz 26,1-6 
Mt 7,21.24-27 

5–8 
 

7–8: Szentségimádás a 
hivatásokért 

12.2. 
Péntek 

½ 7 
este 6 

 
 
élő Zsuzsa testi és lelki 
gyógyulása 

Iz 29,17-24 
Mt 9,27-31 

5–6 

 

A roráte mise után agapé 
a SarokPontban 
10–11: Szenior torna (SP) 
5 órától gyóntatás 

12.3. 
Szombat 

½ 7  
este 6 

 
 
† Gábor, nagyszülők 
és keresztszülők 

Iz 30,19-21.23-26 
Mt 9,35–10,1.6-8 

 XAVÉRI SZENT FERENC 

du. 3-tól lelki nap, mise, 

második adventi 
gyertyagyújtás 

12.4. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

élő és † Ferencek 
† Zoltán 
 

Iz 11,1-10 
Róm 15,4-9     
Mt 3,1-12 

 
ADVENT 2. 

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

Kápolnánkban adventben, a reggeli hetes szentmise 
helyett hétfőtől szombatig reggel ½ 7-kor roráte 
szentmisék lesznek. Minden pénteken gitáros vagy taizéi 
énekes mise lesz, utána agapé a SarokPontban.  
 
November 26-án elindult a Szent Család kápolnai 
családlátogató körútjára. Köszönjük a nyitottságot és a sok 
jelentkezőt kápolnánknak erre a szép adventi 
hagyományára, Végh Pali bácsinak pedig az állhatatos 
munkát a szervezésben. Minden résztvevőnek kívánjuk a 
befogadás és az Istennel és embertársainkkal való 
találkozások örömét! 
 
November 29-én a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Gyuri atya tartja a kápolnában.  
 
December 1-je első csütörtök, este 7–8-ig 
szentségimádás lesz a hivatásokért. December 2-a első 
péntek, 5 órától gyóntatás, 6-tól szentmise. December 3-
án első szombaton reggel is ½ 7-kor lesz a szentmise. 

 
A kápolnai betlehemes játékhoz keresünk még 
gyerekszereplőket. A rendezést idén is Nagy Zsombor 
vállalta, szeretettel várja a lelkes szereplőket, kicsiket és 
nagyokat (gimiseket) egyaránt, kortól függetlenül.  A 
próbák november 27-től vasárnaponként a fél 10-es 
szentmise után lesznek, ill. az utolsó héten (már a téli 
szünetben) várhatóan lesz még 1-2 próba. 
Jelentkezés: Gyuri atyánál vagy Szemán Andreánál 
(andrea.szeman05@gmail.com) a szereplő gyermek 
nevével és egy elérhetőséggel, vagy a próbán 
személyesen november 27-én a SarokPontban.  
 
A cserkészcsapat Mennyből az angyal címmel 
karácsonyi kiállítási pályázatot hirdet a kápolna hívei és 
a cserkészcsapat tagjai számára, korhatártól függetlenül. 
Nevezni december 20-ig lehet bármilyen "angyali" 
alkotással. Lehet rajzolni, festeni, fotózni, hímezni, faragni 
stb. Az alkotásokat a sekrestyében vagy az 
őrsvezetőknél lehet leadni, melyhez kérjük mellékelni az 
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alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (e-mail cím, 
telefonszám) és az alkotás címét. A legszebb alkotásokat 
díjazni is fogjuk. További információ: Nardai 
Kinga nardaikinga@gmail.com 

 
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 
tartalmaz az aznapi szentírási részekről. Mindenkinek 
szeretettel ajánlom.                                             Gyuri atya 
 

 
 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást december 2-án, pénteken Brunner 
Noémi (TT csoport), december 10-én pedig a Végh család 
vállalta. Köszönjük.                                       Futakfalvi Bea 
 
A Karitász csoport háláját fejezi ki a kápolna közösségének 
a ruhagyűjtésben való aktív közreműködésért. Egy 
kisbusznyi válogatott gyermekholmit már a múlt héten 
elszállítottak Ózdra és Arlóra. A felnőtt ruhagyűjtés 
eredménye pedig két buszba és egy utánfutóba fért bele, 
melyet a héten szállítanak ki a rászorulóknak. 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

  
November 29-én este 7 órai kezdettel 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: Iz 2,1-5 
Téma: A népek áradata özönlik az Úr hegye felé. 
„Sion” alatt a próféta nem Júda országának politikai 
székhelyét érti, hanem a Templom hegyét, Isten 
jelenlétének helyét. Ott látta Izajás „a Királyt, minden urak 
Urát” (Iz 6), magasztos trónusán. Látja odavándorolni a 
népeket a messiási időkben, hogy keressék Isten szavát 
és irányítását. A Krisztus előtti 8. század végén, Júda és 
Izrael végzetes idején, a próféta nem politikai fogásoktól, 
nem is katonai hatalomtól várja a megváltást, hanem 
Istentől, a világmindenség fenntartójától. 
 
 Szentlecke: Róm 13,11-14 
Téma: Ébredjünk föl a bűn álmából, mert közeledik 
Krisztus világossága. 
Krisztus eljövetelével megjelent „az utolsó idő”, „nappal” 
lett. Az a fény, melyet a próféta látott (1. olvasmány) itt van, 
és világít minden embernek. Keresztségünktől kezdve egy 
új, nagy napnak élünk, amely itt áll előttünk: a Krisztussal 
való végső találkozás napja ez. Tőle kap életünk irányítást, 
értelmet. 
 
Evangélium: Mt 24,37-44 
Téma: Ne az evilágiaknak éljünk, hanem legyünk készek 
mindig az Úr eljövetelére 
Eljön majd az Emberfia, hogy ítélkezzék a világ fölött és 
lezárja a történelmet, azonban „senki sem tudja ama napot 
és órát” (24,36). Eljövetelét jelek előzik meg, mégis 
váratlanul érkezik. Ezt példázza a „Noé napjaira” való 
emlékeztetés (24,37-39) és a mezőn dolgozó két férfi, meg 
a malomban őrlő két nő (24,40-41). Visszautasít minden 
számítgatást az Úr eljövetelére. Így buzdít: „Vigyázzatok! 
Készen legyetek!” (24,42-44). Mindegyikünkre ott vár az 
Úrral való találkozás döntő órája! Éberen kell bennünket 
találnia! Az ébrenlét nem jelenti azt, hogy állandó 
feszültségben éljünk, hanem hogy híven, türelmesen 
tegyük Isten akaratát. Munkálkodjunk a ránk bízott 
tehetséggel, ismerjük föl Krisztust felebarátunkban, főképp 

a ránk szorulóban, és szolgáljuk őt. Ez a fejezetvégi 
példabeszéd (24,45-51) tanulsága is. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Az Úr útját készítsük el! 
Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az 
üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a 
kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” 
(2Kor 6,2) 
Valaki mondotta egyszer, hogy ilyenkor advent elején 
számára megkezdődik a szaladgálás, a készülődés, mert 
nála gyűlik össze az egész család. Sokan vannak, sokan 
lesznek. Elkezdi a takarítást, bevásárlást, 
ajándékvásárlást, és mire mindennel elkészül – így mondta 
–: „addig én tökéletesen kikészülök.” 
[…] 
Nem tehetek róla, akárhányszor kezdődik az advent, szinte 
kényszeresen eszembe jut Kodolányi Jánosnak egy 
döbbenetes novellája, A keresztelő a címe. Megszületik 
végre az első gyermek a nagygazda családba. Ahogy 
hazajönnek a templomból a keresztelőről, az anya leteszi 
a vendégszoba díványára a pólyás gyermeket, mondván, 
hogy majd a nagymama beviszi a maga szobájába. Ám a 
nagymama ezzel-azzal el van foglalva, s jönnek a 
vendégek, már egy kicsit kapatosan, és mivel az 
előszobafogas megtelt, az ágyra dobálják a bundáikat, 
észre sem veszik, hogy ott van a pólyás is. Mire a 
keresztelési ünnepség véget ér, és megünneplik az 
újszülöttet, megfullad a gyermek. 
Megrendítő ez a Kodolányi-novella, de ugye értjük, hogy 
miért idéztem fel? Mire véget ér a karácsonyunk, meg ne 
fulladjon a sok mindenben, amit rádobálunk a szeretet 
ünnepére! Meg ne fulladjon a karácsonyunk, Isten 
irgalmazzon nekünk! 

(Gyökössy Endre: A várakozás megszentelése, részlet) 
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