
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.11. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 
† László, élő Éva 

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

 
ADVENT 3. 

VASÁRNAPJA 

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

12.12. 
Hétfő 

½ 7 Fekete család †tagjai 
Szám 24,2-7.15-17a 
Mt 21,23-27 

5–7   

12.13. 
Kedd 

½ 7 élő Ábel, élő Hanna 
Szof 3,1-2.9-13 
Mt 21,28-32 

5–7 
 

7: felnőtt hittan 
 

12.14. 
Szerda 

½ 7 
Karmelita lelki család 
megújulásáért 

Iz 45,6b-8.18.21b-25 
Lk 7,19-23 

5–7 KERESZTES SZENT 
JÁNOS 

 

12.15. 
Csütörtök 

½ 7  
Iz 54,1-10 
Lk 7,24-30 

5–7 
BRENNER JÁNOS  

12.16. 
Péntek 

 
½ 7 

 
† Etelka, † János 

Iz 56,1-3a.6-8 
Jn 5,33-36 

5–7 
 

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

12.17. 
Szombat 

½ 7  
este 6 

 
Takarítókért 

Ter 49,2.8-10 
Mt 1,1-17 

  
6-os mise után negyedik 
adventi gyertyagyújtás 

12.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 
este 7 
 

† Emília, † Aranka 
élő László, † Mihály és 
Veronika 
† Anna, László, Etelka, 
Malvin 

Iz 7,10-14 
Róm 1,1-7 
Mt 1,18-24 

 
ADVENT 4. 

VASÁRNAPJA 

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

Kápolnánkban adventben, a reggeli hetes szentmise 
helyett hétfőtől szombatig reggel ½ 7-kor roráte 
szentmisék lesznek.  
A pénteki roráte mise után mindenkit szeretettel 
várunk egy kis agapéra a SarokPontba!  
 
December 11-ig jelentkezhet még a sekrestyében vagy 
a thaleradrienn@gmail.com email-címen az idősebb 
generációból az, aki szívesen fogadja a cserkészeket, 
hogy egy kis ajándékkal kedveskedjenek neki otthonában 
december 16-án délután.  
Karitász nevében, Thaler Adrienn 
 
December 13-án a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Gyuri atya tartja a kápolnában.  
 
17-én szombaton az esti 6-os mise után – imádságos zenei 
áhítat keretében – a negyedik adventi gyertyát gyújtjuk 
meg a koszorún.  
 

A vasárnap esti mise után rózsafüzért imádkozunk a 
békéért. 
 
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. 
 
A december 3-i lelki délutánon kb. 30-an vettünk részt. 
Előadónk vázolta számunkra a körülöttünk lévő világ 
aktuális kihívásait, és utat mutatott, mi az alapja annak, 
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hogy válaszokat tudjunk adni a kihívásokra: Jézus az Út, 
az Igazság és az Élet. Az életet Istentől kapjuk, az Ő 
ajándéka. A Szentírás olvasása összekapcsol minket az 
Istennel, minden választ megtalálunk benne, olvassuk hát. 
Az Istennel való személyes kapcsolat elengedhetetlen 
ahhoz, hogy válaszolni tudjunk. A meghallgatott 
gondolatokat imában és kiscsoportos beszélgetésben 
mélyítettük. 
Az előadás végén elhangzott, többeket megérintő 
vallomásrészlet az É(é)letről, teljes terjedelmében itt 
olvasható: https://777blog.hu/2022/10/04/edesanyam-
meghallotta-a-szivveresemet-majd-a-sajat-szivere-
hallgatott/.Szeretettel ajánlom kis ízelítőként a lelki 
délutánból azoknak, akik most nem tudtak részt venni. 

Arendtné Salacz Nadine 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást december 16-án, pénteken a 
cserkészek, december 23-án pedig a Rozványi család 
vállalta.  
Nagyon köszönöm a kápolnatakarítók munkáját, akik 
hetente gondoskodtak arról, hogy tiszta, szép kápolnában 
dicsérhessük az Urat.  Az idei évben zökkenőmentesen 
zajlott a takarítás, csak egyszer volt szükség cserére. 
Köszönöm a hirtelen beugrást, a kisegítést.  Brunner 
Noémi vezetésével a T.T. csoport végezte idén is a 
nagytakarítást. A cserkészek minden hónapban (a nyarat 

kivéve) vállaltak 1 alkalmat. Ezen kívül még 20 családnak 
jár a köszönet. Külön köszönöm Arendt Ágostnak a 
sövénynyírást. 
December 17-én, szombaton, az esti 6 órás misén 
imádkozunk értük, és hálát adunk a jó Istennek, hogy erőt 
adott mindnyájuknak a becsülettel elvégzett munkához. 

Futakfalvi Bea 
 
Segítők jelentkezését várjuk a pénteki roráte utáni 
agapék előkészítéséhez december 16-ra és 23-ra. Aki 
szívesen vállalja ezt a szolgálatot, Nardai Katinál 
jelentkezzen mielőbb (nardaikati@gmail.com, 0620 999-
3851). Köszönjük. 

 
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). 
 
December 24-e délutánra betlehemessel, az éjféli mise 
utánra pedig forralt borozással készülünk. 
27-én délután családi társasozást szervezünk a 
SarokPontba. 
29-én pedig taizé-i ima lesz. 
 

Olvasmány: Iz 35,1-6.10     
Téma: A messiási országot a jólét jellemzi majd, az egyes 
emberek nyomorúsága is eltűnik. 
Ahogy Izajás 24–27. fejezete, úgy a következő 34–35. is 
apokaliptikus, végidőket megjelenítő szöveg. Isten mentő 
érkezése a pusztát paradicsommá változtatja. Tövist, 
bogáncsot, ínséget, kórságot – Ádám bűnének minden 
átkát (1Mz 3) – legyőzi. „Szabadság, öröm és boldogság”: 
ma ily szavakban nem bízunk, elvesztették hitelüket: látni 
akarunk, hogy higgyünk. És valóban, itt az mondatik (35,5-
6), hogy Isten új látást és hallást, szólni és járni tudást ád 
nekünk (vö. evangélium): új lehetőségeket, hogy Isten 
igazságát, való voltát fölfoghassuk. És ez a lényeg! 
Szentlecke: Jak 5,7-10     
Téma: Várakozzunk hittel Krisztus eljövetelére! 
A gazdaghoz intézett bíráló beszéd után (Jak 5,1-6), Szt. 
Jakab „testvéreihez”, a szegényekhez fordul: álljanak helyt, 
míg nem jön az Úr. Ő szabadít meg minden elnyomottat 
(5,7-8). A szegényeknek hitükben a reményük. Csak a 
szegénynek van igazi reménye, mert a gazdag fél a jövőtől. 
Az Úr már itt „áll az ajtóban” (5,9), közeli eljövetele újabb 
intés: bírálgatásnak és elégedetlenkedésnek helye nincs, 
mert közel az eljövendő ítélet. Az intéseket példák 
támasztják alá: a szántóvető, ki türelemmel várja az aratást 
(5,7); a próféták, kik a támadások közt sem fáradtak el, 
hogy Isten szavát hirdessék (5,10); végül a tűrő Jób (5,11). 
Evangélium: Mt 11,2-11     
Téma:  Keresztelő János a Megváltó előhírnöke. 
Az előző fejezetekben Máté evangélista elmondta Jézus 
szavait és tetteit (5-7, 8-9). Izrael kérdezze magától, Jézus-
e az, akinek jönnie kell, Ő-e az „idők végére” várt próféta, 
kiben beteljesül a Törvény és a próféták. Keresztelő Szt. 
János meghirdette Őt, mint szigorú bírót (Mt 3,12); most 

fölteszi a döntő kérdést, a többiek nevében: „Te vagy- e 
az...”. 
 

ÚTRAVALÓ 
Keresztelő János – „a puszták embere” 
A puszta bibliai fogalom. A zsidó nép a pusztában élte meg 
legközvetlenebbül Isten jelenlétét. Ez a tapasztalat 
befolyásolta egész vallásos magatartásukat. A próféták 
gyakran visszavonultak a pusztába, hogy ott meghallják 
Isten hozzájuk intézett szavát. A nagy Keresztelő szintén a 
pusztában készült elő küldetésére. A puszta a Bibliában a 
lélek magányát jelenti, az elmélyülés, a magunkba vonulás 
csendes óráit. Isten szava csak ilyen csendben válik 
hallhatóvá. „Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz a 
pusztában.” D Isten szava nem maradhat a szívbe zárva. 
Isten szava mindig alkotó szó, ezért el kell vinni másokhoz, 
szükségszerűen dinamizmussá válik. „János tehát fölkelt, 
elhagyta a pusztát, s bejárta a Jordán eglsz vidékét.” A 
pusztától a Jordánig és vissza – ez a keresztény lelki élet 
dinamikája, dialektikája. Ima és tevékenység. Advent a lelki 
puszta időszaka, a csendes, elmélyült Isten-várás 
pusztája. 
„Készítsétek elő az Úr útját!” – visszhangzik ma is 
Keresztelő Szent János szava megingathatatlanul az 
egész világban. Mi is várjuk Urunk eljövetelét, mivel 
megígérte, hogy biztosan eljön. De talán mi is töprengünk, 
mint szolgaságba szakadt zsidók: hogyan, milyen jelekkel, 
milyen alakban jön majd el Istenünk? Hogyan tudjuk 
felismerni Őt? A válasz ugyanaz, mint amelyet Izajás adott 
Izrael fiainak: felismerjük az örömben, a megbocsátásban, 
a szeretetben, az igazságban, a barátságban. Felismerjük 
Őt a jóságban, a jóság révén. 

(Szentmártoni Mihály SJ: Adventi ihletek) 
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