
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap márc. 22. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA 
  ½ 10 Világhálón keresztül  
   követhető 
 
Hétfő, márc. 23. MONGROVEJÓI SZENT TURI-

BIUS 
Iz 65.17-21   
Jn 4,43.54 du.5-7 Csendes Szentségim., 
  szabad kijárás esetén 
Kedd, márc. 24.  
Ez 47,1-9.12 du.5-7 Csendes Szentségim., 
Jn 5,1-16  szabad kijárás esetén 
 
Szerda márc. 25. Incarnatio D.N.I.Ch. 
Iz 7,10-14  
Lk 1,26-38 du.5-7 Csendes Szentségim., 
  szabad kijárás esetén 
Csütörtök, márc. 26.   
Kiv 32,7-14 du.5-7 Csendes Szentségim., 
Jn 5,31-47  szabad kijárás esetén 
 
Péntek, márc. 27.  
Bölcs 2,1a.12-22 du.5-7 Csendes Szentségim., 
Jn 7,1-2.10.25  szabad kijárás esetén 
   
Szombat márc. 28.  
Jer 11,18-20  
Jn 7,40-53  
 

Vasárnap márc. 29. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 
  

 
 

HÉT LITURGIÁJA 
 

Olvasmány:   1Sám 16,1.6-7.10-13 
Téma: Isten Dávidot választja népe királyává. 
Sámuel 1. könyvével (16. fejezet) kezdődik Dávid törté-
nete, és a 2. könyvvel végződik. Sámuel az utolsó a 
,,bírák'' közt, ő keni föl Isten prófétájaként a két első ki-
rályt, Sault és Dávidot. A prófétai hagyomány azt erősíti 
meg, hogy Dávidot Isten választotta: ,,Vele az Isten!'' E 
választás (1Sám 16,7) mutatja, hogy az ember a külsőt 
nézi, Isten a szívet. Isten nem a szép termet és a jó ké-
pességek alapján ítél. Azoktól, akiket Ő munkatársául 
hív, mindenek előtt ,,egyenes szívet'' vár. -- Az Ószövet-
ségben királyokat és prófétákat kennek föl. Ennek vallási 
jelentését lásd az olajszentelésben a nagycsütörtöki 
szentmise bevezetésében. (2Sám 7,8; Zsolt 78,70; 
89,21) . 
 
 
 

HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 
Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 

 
Szentlecke:  Ef 5,8-14 
Téma: Ránk ragyog Krisztus világossága, támadjunk fel 
a bűn halálából 
 Akinek életét Krisztus fénye ragyogta be, annak az Is-
ten nélküli világ csak sötétség. S aki e sötétségben él, 
az még nem ébredt életre, arra, amelyet Isten szánt ne-
ki. Az efezusi levél oly olvasókhoz szól, akik szakítottak 
pogány múltjukkal a megtérésben és a keresztségben. 
Tudniuk kell, hogy ők a világosság fiai, nem a sötétségé. 
E kettő közt éles a határ, s ezt semmibe venni lelki káro-
sodáshoz vezet.  
 

Evangélium: Jn 9,1-41 
Téma: Jézus a Benne hívőket meggyógyítja a lelki vak-
ságból, és látókká teszi. 
A vakon született koldusnak akkor teljes a gyógyulása, 
mikor Jézus még egyszer és más módon láthatóvá teszi 
magát a számára. Mert az igazi hívő lát: az Isten igaz-
ságát, a valóságot látja és fogadja el. E szakasz két első 
része (9,1-7: gyógyulás, 9,8-34: a nagytanácsi kihallga-
tás) után érjük el a lényeget: Jézus kinyilatkoztatja ma-
gát (9,35-39): ,,Én vagyok a világ világossága!'' -- mond-
ta előbb (8,12). A vak meglátta a világosságot, és a vilá-
gosság fiává lett (vö. 12,36). A farizeusok erősködnek, 
hogy látnak ők, mégis szemet hunynak a Világosságra, 
aki e világra jött. Ők az igazi vakok, a fény nekik válsá-
gukra lesz, ítéletükre. Nem képesek látni, nem akarnak 
imádni, meghódolni. Ez a hitetlenség titka. 
 

Bűnös, imádkozzál!    ,,Tudjuk, hogy a bűnösöket 
nem hallgatja meg az Úr'' -- mondják a farizeusok. -- 
De ti bűnösök, ti essetek neki az imának; valljátok be 
bűneitek; esengjetek, hogy eltöröltessenek; kérjétek, 
hogy csökkenjenek; könyörögjetek, hogy míg ti ha-
ladtok, azok lemaradozzanak: csak ne, ne vesszétek 
a reményt, bűnösként is imádkozzatok! Mert hiszen 
ki nem vétkezett? Kezdd el a papokon! Azoknak 
mondhatta az Úr: ,,Előbb mutassátok be áldozatotok 
ti bűneitekért, azután a népéért!'' (4Mz 18) Ily áldoza-
tok a papok ellen emelnek szót; mert ha egyikük is 
igaznak, bűntelennek mondaná magát, ezek maguk 
felelnének: ,,Mit beszélsz? amit fölajánlasz, az be-
széljen; áldozatod ítél rólad. Hogy ajánlhatsz föl bű-
neidért, nincs semmi bűnöd? Még itt is hazudnál 
Isten előtt?!'' -- De tán e papok az Ótörvény papjai 
voltak, az Újszövetségé nem bűnösök! Bizony test-
vérek, úgy akarta Isten: én az Ő papja vagyok! És 
veletek együtt verem a mellemet, veletek könyörgök, 
veletek várom, hogy Isten irgalmazzon! De tán a 
szent apostolok, a nyáj vezérbárányai, a Pásztornak 
pásztortársai, ők tán csak bűntelen valának... Bizony 
bűnnel voltak ők is! Nem merném mondani, de ők 
nem haragusznak érte, maguk bevallják. Halld az 
Urat, ahogy szól apostolaihoz: ,,Így imádkozzatok'' -- 
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ahogy ama régi papokra áldozatuk rábizonyít, ezekre 
imájuk: ,,Így imádkozzatok... Bocsásd meg a vétke-
inket, miképpen mi is megbocsátunk.'' Mit beszélnek 
maguk az apostolok? Naponta kérik a saját vétkeik 
bocsánatát! Jönnek adósként, távoznak föloldozot-
tan és adósként jönnek vissza imára! Íme, Péter, mi-
kor az Urat elfogva kínjaira vonszolták, követni mer-
te, ha távolról is, -- de ahogy fáradtan a házhoz ért, a 
tűzhöz ült mert kívül-belül reszketett (Ő érte, a Mes-
terért!), -- az ijedség hidegére megfagyott! Kérdezi 
egy szolgálólány, és ő megtagadja Krisztust! újra  
kérdik, újra megtagad, és harmadszor is: megtagad! 
Hála Istennek, nem kérdik tovább. De mondjátok ti 
magatok, szent Apostolok! A föltámadás után, a Lé-
lek leszállta után, ugye többé nem vétkeztetek?! 
Mondjátok, kérlellek! És halljuk: Ne csüggedjetek, ti 
bűnösök, csak folytassátok bűnbánó imátok: Egyik 
mondja; és ki? Akit „szeretett az Úr'', aki az Úr keb-
lénél húzódott meg a végvacsorán, aki az ég nagy 
titkait itta világ végéről -- őt kérdem: Van-e bűnötök 
vagy se! Felel és mondja: „Ha azt mondjuk, hogy 
bűntelen vagyunk, saját magunkat csaljuk meg, és 
nincsen bennünk igazság. De ha bevalljuk bűnein-
ket, Ő, a hűséges igaz, megbocsátja.'' (1Jn 1,8-9) 
 (Sz Ágoston: 135. beszéd)  
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 

Kedves nagy Karolina-család! 
A kialakult helyzetben és a püspöki kar rendelkezése 
értelmében kápolnánkban nyilvános szentmise már 
csak pénteken és szombaton reggel 7-kor lesz. 
Szentségimádásra van lehetőség csütörtökön és pén-
teken du. 5–7-ig. Szombat déltől semmiféle közössé-
gi program nem lesz a kápolnában. 
 

Vasárnap 1/2 10-kor mondok szentmisét a kápolnában, 
amit élőben közvetítünk a youtube-on. Aki vasár-
nap komolyan áldozni szeretne, kérjük, jelezze nálam 
telefonon a 30/179 5411-as számon. Ezt valószínűleg a 
½ 10-es mise után tudjuk megoldani. 
 

Ha nem lesz kijárási tilalom, jövő héten is megmarad 
a délutáni szentségimádás. Mivel elég kevesen és szel-
lősen vagyunk a kápolnában, ennek egyelőre nincs aka-
dálya. Természetesen a kijárási tilalom ezt még felülír-
hatja. 

 

Ebben a helyzetben váratlanul sok szabad időnk lett. 
Először talán lazítottunk, de ez értelmes embernek egy-
két napnál tovább nem megy.  Kérésem: KŐKEMÉ-
NYEN vegyük kézbe az előttünk álló időszakot, külön-
ben szétfolyunk, szöszmötölünk, szétszóródunk. Agyon-
csapjuk az időt tévével, internettel, mellékes dolgokkal, 
"ami éppen adódik". Ahogy egyik gyerek mondta: dög-
lünk, mobilozunk és lessük az új szenzációkat és híre-
ket.  
Kérem, hogy legyen komoly NAPIRENDÜNK, akár 
írásban is. Nagyon segít, ha leírjuk!  Ebben benne le-
hetnek az elmaradt munkák, rágondolás akár egy tele-
fonnal is azokra, akiket elhanyagoltunk, akár ebéd utáni 
kis alvás is. De komolyan benne kell lennie nagyböjt ide-
jén a nem összekapkodott imádságnak, szentírásolva-
sásnak, lelki olvasmányoknak. A nagyhétre és a húsvét-
ra való felkészülést most egyénileg kell megoldanunk. 
Soha ennyi szabad időt nem kaptunk még a lelki dolga-
inkra. Egyéni lelkigyakorlatra való idő. Rálátunk arra, 
hogy mennyi lényegtelen dologra tudtunk szétszóródni. 
Lelki vezetővel akár telefonon is lehet egyeztetni erről az 

időszakról, és majd beszámolni róla. Kérem, MOST 
kezdjük kézbe venni, a gyerekeket is próbáljuk erre rá-
vezetni. 
Jól gondoljuk végig, ki az, aki rászo-
rul segítségünkre, biztatásunkra, odafigyelésünkre. 
 

Biztos vagyok benne, hogy sok új meglátást hoz éle-
tünkben ez az időszak, és Isten pedagógiájában egy 
nagyon intenzíven nevelő korszak ez. 
Barátsággal és békével:                  – Gyuri atya –

 
 

Karitász hírei: 

 A hétvégére tervezett élelmiszergyűjtés elmarad a 
járvány és a szentmisék szüneteltetése miatt.  

 

 Minden hivatalos tájékoztatás felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy a jelenlegi járványban első sorban az idős 
személyek a veszélyeztetettek. A Kápolna közösség-
hez tartozó idős személyek, amennyiben segítségre 
van szükségük – bevásárlás, gyógyszer kiváltása, 
stb. – jelentkezzenek a Karitász munkatársainál:  
Baráth Éva 386 4523 és Szabó Ferencné 361 2423 
Köszönöm!           – Dr. Baráth Éva –

 
 

Templombúcsunk ünnepe, az Angyali üdvözlet, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja jövő szerdára esik. Ká-
polnánknak ez a névadó szentírási jelenete a   
"lelki adoptálás" imájára hív. Nagyon alkalmas a márc. 
25-től karácsonyig tartó 9 hónap /de bármikor máskor is 
kezdhető/.Aki csak tudja, kezdje most egyénileg elimád-
kozva az ígéret imáját. 
 

Kedves Karolinás Adoptálok és leendő Adoptálók! A 
lelki adoptálás egy Isten színe előtt tett ígéret, amelyben 
elkötelezzük magunkat, hogy 9 hónapon keresztül 
minden nap imádkozunk egy, már megfogant, de abor-
tusszal fenyegetett magzat életéért, akit csak Isten is-
mer. Imádkozunk azért, hogy e gyermek megszülethes-
sen 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. Ez utóbbira a koronavírus-járvány miatt nem 
kerülhet sor. Regisztrálni lehet: www.lelkiadoptalas.hu 

oldalon. A fogadalomtétel és a mindennapi ima innen 
tölthető le:  
https://drive.google.com/file/d/0Bw15631AvsqRcmZ0ZTdxZ

mU1OHFuQ0U4ZnJwc0R1TUY4NUM4/view 
 

Remélem, hogy sokunkat indít a Szentlélek erre a fontos 
felajánlásra.     – Szkladányi László – 

 
 

Személyi jövedelemadó 1 + 1 % ! 
Köszönjük kedves Híveinknek, hogy a tavalyi évben a 
személyi jövedelemadó bevallásuknál jelentősen támo-
gatták a Karolina Egyesületet az adójuk 1%-ával. Kér-
jük, amennyiben ezt idén is megteszik, a rendelkező 
nyilatkozatot az alábbiak szerint töltsék ki:  

Kedvezményezett adószáma: 18055696–1–43  
Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület. Köszönjük! 
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

- A Karolina Egyesület elnöksége – 

 
 

A kápolnatakarítást március 21-én a Fogarasi család  
vállalta. Köszönjük.                    – Futakfalvi Bea – 

http://www.lelkiadoptalas.hu/
https://drive.google.com/file/d/0Bw15631AvsqRcmZ0ZTdxZmU1OHFuQ0U4ZnJwc0R1TUY4NUM4/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw15631AvsqRcmZ0ZTdxZmU1OHFuQ0U4ZnJwc0R1TUY4NUM4/view

