
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

12.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 
este 7 

 

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

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 

12.19. 
Hétfő 

½ 7 † Katalin 
Bír 13,2-7.24-25a 
Lk 1,5-25 

5–7  5–7: gyóntatás 

12.20. 
Kedd 

½ 7 † Ferenc, † Emília 
Iz 7,10-14 
Lk 1,26-38 

5–7 

 

7: felnőtt hittan 
Mennyből az angyal 
pályázat jelentkezési 
határidő 

12.21. 
Szerda 

½ 7 † Anna 
Én 2,8-14 
Lk 1,39-45 

5–7 
 5–7: gyóntatás 

12.22. 
Csütörtök 

½ 7 † Matild 
1Sám 1,24-28 
Lk 1,46-56 

5–7 KANIZIUSZ SZENT 
PÉTER 

 

12.23. 
Péntek 

 
½ 7 

 
† Krisztina 

Mal 3,1-4.23-24 
Lk 1,57-66 

5–7 
 A roráte után agapé (SP) 

12.24. 
Szombat 

8  
éjfél 

 
2Sám 7,1-5.8b-
12.14a.16 
Lk 1,67-79 

  
4: betlehemes játék  
Az éjféli mise után forralt 
borozás 

12.25. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Somodi házaspár 
 
Bálint házaspár 

Iz 52,7-10 
Zsid 1,1-6 
Jn 1,1-18 

 KARÁCSONY  

17-én szombaton az esti 6-os mise után a negyedik 
adventi gyertyát gyújtjuk meg a koszorún.  
 
Kápolnánkban az utolsó roráte szentmise december 23-
án lesz, utána agapé a SarokPontban. A hajnali mise lelki 
tápláléka után szeretettel várunk minden résztvevőt egy 
meleg teára, finom kávéra és kis reggelire. A lényeg persze 
nem a reggeli, azt mindenki tud otthon is enni, hanem a 
másik emberrel, a misén sokszor mellettünk ülővel való 
találkozás lehetősége. A jelenlétünkkel megajándékozzuk 
egymást. 
 
December 19-én és 21-én délután 5–7 között gyónási 
lehetőség van a kápolnában. Hétfőn Justin atya és Gyuri 
atya, szerdán Gyuri atya végzi az Isten megbocsátó 
szeretete szentségének kiszolgáltatását. Mindenkit 
szeretettel várnak az atyák, de Isten még annál is jobban! 
 

December 24-én reggel 8-kor és éjfélkor lesz 
szentmise. Az éjféli mise után mindenkit szeretettel várunk 
egy pohár forralt borra a SarokPontba. Ünnepeljük együtt 
Megváltónk megszületését! 
 
Délután 4 órai kezdettel betlehemes játékot adnak elő 
kápolnánkba járó családok gyermekei. 
 
December 20-án a felnőtt hittant este 7 órai kezdettel 
Birher Nándor diakónus tartja a kápolnában.  
 
December 18-án 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 
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„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mt 20,28) 
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KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



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. 
 
Kedvezményes előfizetésre van lehetőség az Új 
Emberre és a Mértékadóra 2023-ra a régi áron. 
Aki rendszeresen vásárolja az Új Ember hetilapot továbbra 
is az idei áron jut az újsághoz, ha még ebben az évben 
előfizeti 2023-ra. Az előfizetésről a részleteket az újság 
tartalmazza.                                                  dr. Baráth Éva 
 

SZOLGÁLATOK 
 

A kápolnatakarítást december 23-án a Rozványi család, 
december 31-én pedig a Martini 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, még egy alkalmunk van, 
december 23-án. 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 27-én délután 16.00 órától: társasjátékozás a 
SarokPontban minden korosztály számára. Hozhatjátok a 
kedvenceket vagy lehet új játékokat kipróbálni. Hívd el a 
barátaidat, családtagjaidat is! 
 
29-én este 7 órai kezdettel taizéi imaóra lesz. 
 

Olvasmány: Iz 7,10-14     
Téma: Messiás szűztől születik. Neve ,,Emmanu-El'' lesz, 
azaz ,,Velünk az Isten''.  
Dávid királyi házának léte és vele maguk Isten ígéretei 
forogtak veszélyben, mikor Izajás próféta Kr.e. 735-ben 
Ákáz királyhoz küldetett. Jelet mutat neki Isten 
megbízásából, hogy bátorítsa a királyt. De a királynak 
nem kell jel, nem hisz sem Istennek, sem a prófétának; a 
maga politikáját akarja folytatni. Isten mégis megadja a 
jelet Ákáznak, Dávid házának, bár a király nem kívánja, 
látni sem akarja. Dávidnak majd sarjat küld, kiben teljes 
valósággá lesz a jelképes név: Emmanu-El („Velünk az 
Isten”). Ennek az a feltétele, hogy a királyi ház továbbra 
is fönnáll és örökös születik. Ez azonban csak (7,14) 
prófétai előjel a Szűznek arra a Fiára, akit az evangélium 
meghirdet. Hogy ez a fiúgyermek az igazi Messiás, 
mutatják a jelzők is, melyeknek egy közönséges 
trónörökösre való alkalmazása istentelen hízelgés lenne. 
 
Szentlecke: Róm 1,1-7    
Téma: Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, test szerint 
Dávid nemzetségéből származik. 
Szent Pál levelét korának stílusában kezdi: elejére teszi a 
küldő és a címzett nevét és egy üdvözlést csatol hozzá. A 
szokásos forma körülbelül ilyen: „Pál – a római 
testvérekhez – köszöntés.” De lám, mennyi mindent 
beletölt ebbe Pál! Egész evangélium ez, mondhatnók. 
Nemcsak Pál szerepel, hanem Krisztus is, Isten Fia, Dávid 
Fia, a Föltámadt és Fölmagasztalt és a közösségében 
hatalommal jelenlévő Úr. Benne teljesültek be a próféták 
ígéretei. Gondolhatunk itt Izajás 7-re (1. olvasmány); de az 
apostol inkább a 2. zsoltárra gondolt (2,7, vö. ApCsel 
13,33), a messiási zsoltárra, amelyet a dávidi király trónra 
lépte napján szoktak énekelni. 

Evangélium: Mt 1,18-24     
Téma: Jézus, Mária gyermeke, a Szentlélektől van. 
„Isten velünk”: ez áll a Máté evangélium elején és végén 
(1,23; 28,20); ez a központi kijelentése a mai szakasznak 
is. Az evangélista idézi Izajás jövendölését (7,14, vö. 1. 
olvasmány), hogy a megtestesülés titkát úgy mutassa be, 
mint Isten teremtő, megmentő leereszkedését. – Hogy 
József „igaz” volt, az Írás nyelvén ez azt is jelenti, hogy 
jóságos. Ezért akarta csöndben elbocsátani Máriát, akinek 
a titkát nem értette. De most maga is az isteni műnek 
együtt-tudója, együttműködője lesz. Ákázzal ellentétben (Iz 
7,12), József elfogadja a Jelet és Isten ajánlatát: törvényes 
atyjává lesz Jézusnak, atyjaként ő adja neki a Jézus nevet, 
aminek jelentése: „Isten üdvözít'”. 
 

ÚTRAVALÓ 
 

Mária – a boldog kismama 
Mária advent legkedvesebb alakja. Ő már nem csak hiszi, 
hanem tudja: a Megváltó közöttünk van. Ez szíve 
boldogságának a titka. Az igazi öröm mindig egy féltve 
őrzött titokból ered. Mária szívében hordja a legnagyobb 
Titkot, ezért öröme határtalan. Van-e a mi szívünknek is 
titka, amely örömmel tölt el bennünket? Vagyunk-e mi is 
Máriák, akik örömmel hordozzuk magunkban Istenünket?  
Advent – három személy: Izajás, János, Mária. Advent –
három hangulat: fájó vágyakozás, puszták imádkozó 
magánya, boldog biztonság. Három kép, három üzenet. 
Advent nem csupán emlékezés, hanem valóság: imába 
mélyült Isten-várás, amely örömmel tölt el bennünket. 

 (Szentmártoni Mihály SJ: Adventi ihletek) 
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