
 
SZENTMISÉK 
Vasárnap márc. 15. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

 8 † Attila és élő Árpád 
 ½ 10   
 este 7 † Magdolna 

 
Hétfő, márc. 16. JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL  
2Kir 5,1-15a 7 M.o. egységéért 
Lk 4,24-30 5-7 Csendes Szentségim.  
 
Kedd, márc. 17.             SZENT PATRIK PÜSPÖK 
Dán 3,25.34-43 7  
Mt 18,21-35 5-7 Csendes Szentségim.  
 
Szerda márc. 18.   
MTörv 4,1.5-9 7 M.o. egységéért 
Mt 5,17-19 5-7 Csendes Szentségim. 
  
Csütörtök, márc. 19. SZENT JÓZSEF 
2Sám 7,4-5a.12-44a.16 7 Hopf család élő és 
Mt1,16.18-21.24a   † tagjai 
 5-7 Csendes Szentségim. 
  
Péntek, márc. 20.   
Oz 14,2-10 7  
Mk 12,28b-34 5-½7 Csendes Szentségim. 
 este½7 Keresztút / Nadine és  
  Angyalka  
 
Szombat márc. 21. 7 Igeliturgia 
Oz 6,1-6 este 6 † Mária, † Mátyás 
Lk 18,9-14     

 
Vasárnap márc. 22. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 

 8 † Ilona, † Aurél 
 ½ 10   

 este 7 † Szülők 

 
 

-------------------------------------------------------------------------  
HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 

Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 
HÉT LITURGIÁJA 
 
Olvasmány:   2Mz 17,3-7     
Téma: A pusztában Isten vizet ad a szomjazó népnek. 
„Velünk-e az Úr vagy sem?'' -- A pusztában Izraelnek ez 
létkérdés volt. De a kérdezés módja követelés volt Is-
tenhez, a nép vele ,,kísértette'' Istent, vagyis próbára 
tette; ,,morgolódott'', azaz hangosan kifejezte elégedet-
lenségét. Isten hagyta, hogy követelőzzenek: Ő hűsé-
gesnek bizonyult, Izrael szilárd sziklája, élő vizek forrása 
volt (vö. Jn 4). Isten nem tagadja meg adományait attól, 
aki kiszolgáltatja magát, aki ráhagyatkozik az Ő jóságára 
és hűségére. Ő maga a legfőbb ajándék (l. szentlecke 
és evangélium), de vannak kisebbek is, kezdve a vízzel, 
amelyre szakadatlan rászorulunk.. 
 

Szentlecke:  Róm 5,1-2.5-8  
Téma: Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk 
ajándékozott Szentlélek által 
,,Krisztus meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk.'' 
(Róm 5,8) Minden, amivé a keresztségben lettünk s 
amink most van, merő ajándék, csupa kegyelem. Isten 
békéjében, kegyelmében és reményében élünk, Isten 
fönsége árad ránk, ,,igazzá'' lettünk (e kijelentései a két 
első versnek utóbb visszatérnek). Isten elfogadott min-
ket, szeret bennünket. Honnan tudjuk mindezt? Kívülről 
erre semmi bizonyosságunk, belülről tudjuk: a Szentlé-
lektől, e legfontosabb Ajándéktól, kit Krisztus küld az 
Atyától; maga Krisztus, a keresztre Emelt, az Átszege-
zett. Ő a szikla, amiből Isten új népének örök életet adó 
vize fakad (vö. 1. olvasmány, evangélium).  
 

Evangélium: Jn 4,5-42 
Téma: Jézus az örök élet forrása mindazok számára, 
akik hisznek Őbenne. 
,,Én vagyok az!'' -- mondja Jézus a szamariai asszony-
nak. Ez a csúcspontja a mai evangéliumnak. Fáradtan, 
szomjasan jön Jézus Jákob kutjához, és élő, friss vizet 
ígér, a nő és a világ mindmáig tartó ámulatára. ,,A kút 
bizony mély'', mélyebb, mintsem a nő gondolta! Mert e 
vizeknek forrása maga Isten. Tisztaság, szentség, élet: 
mindezt Isten adja népének, mely vízből és Lélekből 
születik. Ez a nép tudja, hol imádják Istent; nem földrajzi 
helyen, hanem „lélekben és igazságban'', a lélek legbel-
sején, ahol Isten lakozik és imára tanít. Ezzel nincs el-
utasítva a közös ima, de igazolnia kell magát, hogy „va-
lódi'', hogy a szív összecseng a szóval és Isten lelkével. 

 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 
Március 15-én, a vasárnap esti szentmise után dicső-
itő imát tartunk Csernus Misi vezetésével, ami minden 
hónap harmadik vasárnapján, ugyanezen időben lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk.  

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

Budapest XI., Bocskai út 67. 

 

HETI HÍRADÓ 

 

Kápolnaigazgató: Forgács Alajos kanonok. Lelkészi szolgálat: Müller György atya 
Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 33/a.  Telefon: +3630 179 5411 

Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után. 

  
2020. 

március 
15 – 22. 

 
 
 

974. szám 

Szentségre várva:  

Az örök életről való kérdés  

magát az élő Istent kérdi, kutatja, és  

a Vele való végleges együttlétet.  

Ő nélküle az "örök élet" inkább az örök halál 
nevét viselhetné.  

De az az élet, amit remélünk, már itt  

kezdődik, azzal, hogy Istenhez fordulunk,  

és Ő magáévá fogad minket. 

 
 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-03-01
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-03-01#evangelium
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-03-19


Pénteki napokon ½ 7-től keresztút, melyre várom a 
jelentkezőket.     
 

Kápolnánkban március 22-én, vasárnap lelkinap lesz 
15:00 órától, Papp Tihamér ferences atya 
vezetésével. A lelkinap címe: „Karolina és a 
szegények“.      – Gyuri atya – 
 

 

Változik a szentségimádások időpontja: 
Nagyböjttel együtt elkezdődött a mindennapos szentség-
imádás kápolnánkban. Minden hétköznap 17-19 óra 
között lesz lehetőség csendes szentségimádásra. Kér-
jük, aki szívesen vállalna még szentségőri szolgálatot 
(elsősorban csütörtökön vagy pénteken), jelezze Nardai 
Katinál a nardaikati@gmail.com címen, vagy a 20/999 
3851-es telefonszámon. 
          – Gyuri atya, Szkladányi László, Nardai Katalin – 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megelőző 
intézkedéseket léptetett érvénybe az egyházmegyék 
területén. A COVID-19 járvány Magyarországra való 
betörése után az alábbi rendelkezések léptek életbe a 
templomokra vonatkozóan: 

 Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre 
áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá 
tételét; 

 kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt 
és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen haté-
kony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoho-
los kézfertőtlenítővel; 

 a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőz-
tetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését; 

 kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok hasz-
nálatának mellőzését; 
amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények 
betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi ren-
dezvényekre is. 
 

 

Élelmiszergyűjtés lesz a nagyböjtben március 21-én, 
szombaton 17-20 óráig és 22-én, vasárnap 9-12 va-
lamint 18-20 óráig. Eltérő időpontot a szervezőkkel kell 
egyeztetni. A tartós élelmiszereket a Sarokpontban le-
het leadni. Aki ezekben az időpontokban vállalkozik a 
gyűjtés segítésére, a Kápolnában az újságos polcon 
található ívre iratkozhat fel március 15-ig. Előre is 
köszönjük mindenkinek a hozzájárulását a gyűjtés sike-
réhez.    – dr. Baráth Éva, Thaler Adrienn, Csizy Anna – 
 

 

Karolinás nyári tábor:  
Idén is lesz nyári tábor, melyre minden korosztályt nagy 
szeretettel hívunk! Az időpont: 2020. augusztus 19–23. 
(4 éjszaka, hosszú hétvége!), a helyszín: Szigetszent-
márton. A jelentkezés részleteivel hamarosan jelentke-
zünk.             – A Szervezők – 
 

 

Kedves Karolinás Adoptálok és leendő Adoptálók! A 
lelki adoptálás egy Isten színe előtt tett ígéret, amelyben 
elkötelezzük magunkat, hogy 9 hónapon keresztül min-
den nap imádkozunk egy, már megfogant, de abortus--
szal fenyegetett magzat életéért, akit csak Isten ismer. 
Imádkozunk azért, hogy e gyermek megszülethessen és 
szeretetben nőhessen fel. Az ima az év bárme-
lyik napján elkezdhető az ígéret elimádkozásával, de 
általában ünnepélyesen, szentmise keretén belül Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján (2020. március 25.) 

indítják el. Remélem, hogy sokunkat indít a Szentlélek 
erre a fontos felajánlásra, amit március 25-én Kápol-
nánkban a reggeli vagy esti szentmisén is megtehe-
tünk. Regisztrálni lehet: www.lelkiadoptalas.hu oldalon. 
 

Vállalásunkat segítse a következő tanúságtétel : 
„Mennyi gyermek, kik ezek a gyerekek?” 

2005-ben a Lelki Adoptálás Jasna Góra-i központjában 
egy idősebb hölgy a következő megható vallomást tette:  
„Özvegy vagyok. A férjem három hónapja halt meg. A 
házasságunkból nem született gyermek.  Amikor a fér-
jem haldoklott, egyszerre megszólalt: „Mennyi gyermek, 
kik ezek a gyerekek?” Ezeket a szavakat néhányszor 
elismételte, majd meghalt. Ezek voltak halála előtt az 
utolsó szavai, amit csak később értettem meg. Férjem 
évek óta imádkozott a veszélyben lévő megfogant mag-
zatokért, akiket lélekben adoptált. Én akkor szkeptikus 
voltam. Ma egészen másképp látom, és azért vagyok itt, 
hogy magam is adoptáljak egy veszélyben lévő gyerme-
ket, mivel meggyőződtem arról, hogy ez az ima valóban 
életeket menthet. 
Amíg a földön élsz, az említett „adoptált” gyermekedet 
csak Isten fogja ismerni. De amikor átléped a halál kü-
szöbét, meglátod majd, hogy erőfeszítéseid nem voltak 
hiábavalók."       – Szkladányi László – 
 

 

Kedves Karolinások! Immár 30 éve, hogy a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia (a továbbiakban a FILI) első 
„külföldi” vendégszereplésén kápolnánk közösségének 
volt a vendége. Azóta fantasztikus pályát jártak be.  Be-
kerültek a Magyar Örökség Díjasok aranykönyvébe, 
számtalan fellépésük volt hazánkban, de Európa szá-
mos országában és Kanadában is. 
Most éppen angliai koncertekre készülnek. Egy kicsit 
úgy tekintik, hogy a mi segítségünkkel indultak meg a 
világhír felé. Ezért szeretnének egy „köszönő”, retró lá-
togatást tenni újra a mi közösségünk tagjainál. Mivel az 
akkori FILI tagjainak ma már a gyerekei vannak olyan 
korban, hogy ők az aktív muzsikusok, úgy képzelik, hogy 
a szülőket 1990-ben vendégül látó családokat ezek a 
gyerekek látogatnák most meg. A két napos nosztal-
giázó látogatásra előreláthatólag valamikor augusztus 
közepén, az idei Karolinás Nagytábor előtti napokban 
kerülne sor. 
A 30 évvel ezelőtti találkozás résztvevőinek névsora 
sajnos nincs meg sem nálunk, sem Szentegyházán. Mi-
vel én 1990. óta folyamatosan tartom a kapcsolatot a 
FILI-vel, felajánlottam a segítségemet a Karolina Egye-
sület vezetőinek, hogy a 30 évvel ezelőtti vendéglátókra 
és vendégeikre vonatkozó infókat megpróbálom össze-
gyűjteni. Ezért kérjük szépen, hogy aki akkor gyereket 
vagy gyerekeket látott vendégül, az most jelentkezzen 
nálam. Jelezze a náluk jártak nevét, és azt is, hogy haj-
landó lenne-e maga, vagy családja az akkori látogató 
gyerekét most is vendégül látni két napra. Nagy segítsé-
get jelentene az is, ha valaki nem csak a náluk járt kis 
vendégről tud információt adni, hanem más akkori ven-
déglátóról is. Kérem szépen, hogy a fenti adatokat 
március 29-ig juttassátok el nekem. Elérhetőségeim: 
e-mail: gabor.kollar42@gmail.com 
telefon: +36 20 433 3692 vagy 466 0593. 
lakcím: 1113 Bp. Ábel Jenő u. 31.  – Dr. Kollár Gábor   – 
 

A kápolnatakarítást március 13-án, pénteken a cserké-
szek és március 21-én a Fogarasi család vállalták. Kö-
szönjük.                     – Futakfalvi Bea – 

mailto:nardaikati@gmail.com
http://www.lelkiadoptalas.hu/
mailto:gabor.kollar42@gmail.com

