
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 
este 8: Rózsafüzér a 
békéért 

12.5. 
Hétfő 

½ 7  
Iz 35,1-10 
Lk 5,17-26 

5–7   

12.6. 
Kedd 

½ 7  
Ter 3,9-15.20 
Lk 1,26-38 

5–7 
SZENT MIKLÓS PÜSPÖK 

7: felnőtt hittan 
 

12.7. 
Szerda 

½ 7 † szülők, † nagyszülők 
Iz 40,25-31 
Mt 11,28-30 

5–7 
SZENT AMBRUS PÜSPÖK  

12.8. 
Csütörtök 

½ 7 
este 6 

 
Ter 3,9-15.20 
Lk 1,26-38 

5–6 MÁRIA SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁSA 

 

12.9. 
Péntek 

 
½ 7 

 

† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

Iz 48,17-19 
Mt 11,16-19 

5–7 
 

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

12.10. 
Szombat 

½ 7  
este 6 

 
Mónika és családja 

Sir 48,1-4,9-11 
Mt 17,10-13 

  
6-os mise után harmadik 
adventi gyertyagyújtás 

12.11. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 
 

Iz 35,1-6a.10 
Jak 5,7-10  
Mt 11,2-11 

 
ADVENT 3. 

VASÁRNAPJA 

½ 10-es mise után: 
betlehemes próba (SP) 
este 8: Rózsafüzér a 
békéért 

December 3-án 3 órától lelki délután. Sóvárgás, ima, 
öröm. Mindenkit szeretettel várunk. 
 
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.  
 
A vasárnap esti mise után rózsafüzért imádkozunk a 
békéért. 
 
December 6-án a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Birher Nándor diakónus tartja a kápolnában.  
 
December 8-án, Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepén este 6 órakor is lesz szentmise. 
 
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 
alkotó nevét, életkorát, elérhetőségét (e-mailcím, 
telefonszám) és az alkotás címét. A legszebb alkotásokat 
díjazni is fogjuk. További információ: Nardai 
Kinga nardaikinga@gmail.com 

 
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 10-én a Végh család, 
december 16-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. 
Köszönjük.                                                    Futakfalvi Bea 
 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 

2022. 
December  

4 – 11. 

1085. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

mailto:nardaikinga@gmail.com


Segítők jelentkezését várjuk a pénteki roráte utáni 
agapék előkészítéséhez december 9-re, 16-ra és 23-ra. 
Aki szívesen vállalja ezt a szolgálatot, Nardai Katinál 
jelentkezzen mielőbb (nardaikati@gmail.com, 0620 999-
3851). Köszönjük. 
 
Karácsonyhoz közeledvén szeretnénk megajándékozni 
kápolnánk időseit december 16-án délután. Aki 
szívesen fogadja az ajándékot otthonában kápolnás 
gyerekektől vagy cserkészektől, az jelentkezzen a 
sekrestyében december 11-ig, vagy 
a thaleradrienn@gmail.com email címen. A fiatalabbaktól 
kérjük, bíztassák jelentkezésre szeretteiket. 

Karitász nevében, Thaler Adrienn 

 

PROGRAMOK 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). 
 
Előzetes: adventben minden szombaton gyertyagyújtásra 
várjuk a híveket, az esti 6-os mise után. 
24-én délután betlehemes, az éjféli mise után pedig forralt 
borozás. 
27-én délután családi társasozást szervezünk. 
29-én taizéi ima lesz. 
 

Olvasmány: Iz 11,1-10     
Téma: A messiási országban az igazságosság és a béke 
uralkodik. 
Ha kidől a tölgy, megmarad a gyökér, a tőkéje, amelyből új 
élet támadhat. Dávid királyi háza végét járja Izajás 11. 
jövendölésekor; a próféta kijelentései végsősoron nem a 
trónra föllépő Ezekiásra vonatkoznak, hanem egy 
eljövendő Fölkentre, aki Jessze, Dávid atyjának törzséből 
fog támadni. Ő kapja a lélek-adományok teljességét (11,2): 
bölcs lesz, mint Salamon; okos-erős, mint Dávid; istenfélő, 
mint Mózes és Ábrahám. Ő teljesíti be az isteni törvényt, 
és főként, Ő törődik a szegénnyel. A kép, melyet a 6–8. 
vers vázol, nem állatokat jelent, hanem embereket, 
népeket: mikor ezek elismerik Isten törvényét és jogát, 
akkor egymással is békességben élnek. 
Szentlecke: Róm 15,4-9         
Téma: Krisztus minden embert üdvözíteni akar. 
(A Békekirály és országa Szentleckéhez / Róm 15,4-9) 
A messiási idő békéjéről szól az 1. olvasmány. Erről a 
békéről szól Szent Pál római levelének szakasza is, 
mégpedig a keresztény közösség adott helyzetében. Itt is 
veszély fenyegeti a békét. Pál beszél az „erősekről” és 
„gyöngékről” (15,1): liberálisabb haladók és aggódó 
konzervatívok lehetne a mai nevük. Valószínűleg a 
pogányságból jött keresztények és zsidó-keresztények 
közti feszültségről van szó. Mindnyájukat Isten hívta és 
fogadta be, ezért a közösségben viseljék el egymást, 
legyenek tekintettel egymásra. A döntő ok, a megértés 
normája maga Krisztus; az, amit Ő tett és szenvedett 
értünk. 
Evangélium: Mt 3,1-12     
Téma:  Krisztus minden embert üdvözíteni akar 
Máté (3,2) is hasonló szavakkal foglalja össze János 
prédikálását. Az Előfutár szól a keresztény közösséghez is, 
sőt ma még sürgetőbben, hiszen Krisztus jöttével Isten 
uralma („mennyek országa”) már elkezdődött, de vele 
együtt a válság is, a döntés és ítélet. Ezért követelmény: 
az egész emberiség térjen meg Istenhez. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Az egész adventi lelkület három gondolatkörre, három 
hangulatszínre osztódik: sóvárgás, ima, öröm. Ezt a három 
adventi lelkületet mintegy megtestesíti három nagy 
személyiség, akikkel az adventi olvasmányokban a 
leggyakrabban találkozunk: Izajás próféta, Keresztelő 
Szent János és Mária – három kor képviselője, három 

lelkület hordozója. Izajás távolból hirdette a Megváltó 
eljöttét, nemzedékek itták szomjas szívvel biztató szavait: 
„Íme a Szűz méhében fogan és fiút szül”. Keresztelő János 
Krisztus közvetlen eljöveteléről tesz tanúságot, és amikor 
megtérére hív, Izajás próféta szavát is visszhangozza, aki 
a száműzetés keserveiben megritkult, reményvesztett 
népet bátorította és késztette a hazatérésre. Mária a 
beváltott ígéret boldog tanúja. 
Izajás – „a sóvárgások embere” 
Izajás Izraelnek olyan történelmi időszakában élt, amikor 
az amúgy is széthúzó nép politikai intrikák játékszere lett. 
Izrael fénykora hanyatlóban. A nép ezt úgy éli meg, hogy 
Istenük elhagyta őket. Izajás próféta igyekszik reményt 
adni honfitársainak. „Legyetek bátrak, ne féljetek, itt a ti 
Istenetek!” – kiáltja oda nekik, és ez a kiáltás nem pusztán 
költői fogás vagy szónoki frázis, hanem mélyen átélt 
személyes meggyőződés. […] 
Tanulságos megfigyelni, hogyan, milyen szavakkal 
bátorítja Izajás próféta Izrael idegenbe szakadt fiait és 
leányait. Ó, nem ígér nekik fényes, szebb jövőt, amint azt 
a világ politikusai teszik olyan könnyedén; Izajás 
csendesen a Jóistenről beszél nekik, aki nem felejtette el 
népét, hanem maga siet eléjük, hogy megszabadítsa őket. 
Ha beleéljük magunkat e magfáradt, megroggyant, 
megalázott nép lelkületébe, akkor szinte halljuk azt a 
szorongással teli kérdést, amelyet Izajáshoz intéznek: 
„Mondd, hogyan, milyen jelek láttán ismerjük majd fel 
Istenünket? Vajon rettenthetetlen harcos vagy 
megvesztegethetetlen bíró, esetleg könyörtelen 
igazságszolgáltató alakjában jön el? Vajon tűzzel és vassal 
irtja majd ki ellenségeit, megbosszulva rajtuk mindazt az 
igazságtalanságot, amit jogtalanul elszenvedtünk?” – És 
mit válaszol nekik Izajás? Elmondja nekik, ne így képzeljék 
el Istenüket, hanem úgy, mint jó pásztort, aki keresi 
eltévelyedett bárányait, hogy biztonságba vezesse őket. 
Azáltal ismerik majd fel, hogy örömben és szeretetben, 
igazságban és igazságosságban, barátságban és békében 
érkezik. Mert Isten, mivel nagy és mindenható, örömét leli 
a kicsinyek felemelésében és mindannak megújításában, 
amit az ember balgaságból vagy éppenséggel 
gonoszságból elrontott. A jóság, és csak a jóság jelzi a 
Jóisten jelenlétét. 
A nagy próféta ma is szól, ma is bátorít. Bátorításra 
szükségünk van. Mert nem könnyű mindig felismerni a 
köztünk jelenlévő Istent. De mi is rendületlenül hisszük, 
hogy itt van, s ez a hit új lelkesedéssel tölt el bennünket.  

(Szentmártoni Mihály SJ: Adventi ihletek) 

A HÉT LITURGIÁJA 
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