
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap ápr. 5. VIRÁGVASÁRNAP 
  
 ½ 10  élő online közvetítés 
 
Hétfő, ápr. 6. NAGYHÉTFŐ 
Iz 42,1-7    
Jn 12,1-11 
  
Kedd, ápr. 7. NAGYKEDD 
Iz 49,1-6  
Jn 13,21-33 
 
Szerda ápr. 8. NAGYSZERDA 
Iz 50,4-9a  
Mt 26,14-25  
 
Csütörtök, ápr. 9. NAGYCSÜTÖRTÖK 
Kiv 12,1-8.11-14  
Jn 13,1-15 
 
Péntek, ápr. 10. NAGYPÉNTEK 
Iz 52,13 - 53,12  
Jn 18,1 - 19,42  

 
Szombat ápr. 11. NAGYSZOMBAT 
  
 
Vasárnap ápr. 12. HÚSVÉTVASÁRNAP 
  
 ½ 10  élő online közvetítés 

 

 
 

HÉT LITURGIÁJA 

 
Olvasmány:   Iz 50,4-7 
Téma:   (Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gya-
láztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.) 
Az Úristen megadta nekem a tanítványok nyelvét, hogy 
támogatni tudjam szóval a fáradtat. Fölébreszti reggel, 
reggel fölébreszti fülemet, hogy hallgassam, mint a ta-
nítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, én pedig nem 
ellenkeztem, nem hátráltam meg. Hátamat odatartottam 
az ütlegelőknek, és orcámat a tépdesőknek; arcomat 
nem rejtettem el a gyalázás és köpdösés elől. De az 
Úristen megsegít engem, ezért nem ér gyalázat; ezért 
tettem arcomat olyanná, mint a kovakő, és tudom, hogy 
nem szégyenülök meg. 
 
 
 

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

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

 
Szentlecke:                     Fil 2,6-11 
Téma:  (Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta 
őt.) 
Aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlő-
ségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ra-
gaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai 
alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét 
tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta ma-
gát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalá-
lig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott 
neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus ne-
vére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az 
alvilágban, és minden nyelv vallja [Iz 45,23], hogy 
„,Jézus Krisztus az Úr!'' az Atyaisten dicsőségére 
 

Evangélium: Mt 27,11-54 
Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó 
megkérdezte tőle: „Te vagy-e zsidók királya?” Jézus ezt 
felelte: „Magad mondtad!” S miközben a főpapok és a 
vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. 
Pilátus végül megkérdezte: „Nem hallod, mi mindennel 
vádolnak?” Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szó-
val sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. 
Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó 
szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. 
Volt akkor egy Barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor 
összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte: „Mit akartok, 
melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jé-
zust, akit Krisztusnak is neveznek?” Tudta ugyanis, hogy 
csak irigységből adták őt a kezébe. 
Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött 
neki: „Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel 
álmomban sokat szenvedtem miatta!” 
De a főpapok és a vének felbiztatták a népet, hogy Ba-
rabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a 
helytartó feltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bo-
csássam el a kettő közül?”, ők ezt válaszolták: „Bara-
bást!” Erre Pilátus megkérdezte: „És mit tegyek Jézus-
sal, akit Krisztusnak neveznek?” Mindannyian ezt felel-
ték: „Keresztre vele!” Ő újra kérdezte: „De hát mit köve-
tett el?” Mire azok még hangosabban kiáltozták: „Ke-
resztre vele!” 
Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak 
fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép 
szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: 
„Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. 
Ez a ti dolgotok!” Erre az egész nép így kiáltott: „A vére 
rajtunk és a gyermekeinken!” Ekkor szabadon bocsátot-
ta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és el-
rendelte a keresztre feszítést. 
A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és 
köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, 
bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és 
a fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat nyomtak, 
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azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: „Üdvöz légy, 
zsidók királya!” Közben leköpdösték, elvették tőle a ná-
dat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, 
levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és 
elvezették, hogy keresztre feszítsék. 
Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cire-
nei emberrel; őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) ke-
resztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotá-
nak, azaz Koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert 
bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Az-
után keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották 
egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott, és őrizték. 
Feje fölé odaírták elítélésének okát: „Ez Jézus, a zsidók 
királya.” Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek 
vele: az egyiket jobbról, a másikat balról. 
Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel és 
ezt mondták: „Le akartad rombolni a templomot, és har-
madnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! 
Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” Ugyanígy gú-
nyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel 
együtt: „Másokat megmentett, de magát nem tudja 
megmenteni! Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a ke-
resztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse 
meg őt most, ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia 
vagyok!” Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rab-
lók is. Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc 
óráig. Kilenc óra körül Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, 
Éli, lámá szábáktáni?, azaz: Istenem, Istenem! Miért 
hagytál el engem?” Az ott állók hallották ezt, és egyesek 
megjegyezték: „Ez Illést hívja!” Egyikük mindjárt odafu-
tott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy 
nádszálra, és inni adott neki. A többiek azonban ezt 
mondták: „Hadd lássuk, eljön- e Illés, hogy megszaba-
dítsa?” Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, 
és kilehelte lelkét. 
Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen 
az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. 
Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a 
teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, be-
mentek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A 
százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földren-
gés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szól-
tak: „Ez valóban Isten Fia volt!” 
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
A kialakult helyzetben és a püspöki kar rendelkezése 
értelmében 2020. márc. 22-től nyilvános liturgiát (szent-
misét, keresztutat stb.) nem lehet tartani a templomok-
ban. Bátorítjuk a híveket, hogy otthonról kapcsolódjanak 
be a szentmisébe, a televízióban és az interneten szá-
mos közvetítés történik. Ismét lesz lehetőség kápolnánk 
vasárnap ½10 órai szentmiséjébe is bekapcsolódni az 
interneten! A kápolna YouTube-csatornája elérhető pl. 
ezen a linken. A közvetítés később is elérhető. 

 
Mivel jelen helyzetben áldozni nem lehet, ezért felhívjuk 
a figyelmet a szentmise keretén belül végezhető lelki 
áldozásra. Szentgyónás végzésére sincs most módunk, 
ezért helyette a tökéletes bánat felindítása javasolt.  

 
Kápolnánkat a hívek vasárnapi perselyadományaiból 
tartjuk fenn. A támogatásra a kialakult helyzetben is 
szükségünk van, ezért köszönettel fogadjuk az adomá-
nyokat a kápolna bankszámlájára: 
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolna 
11100104-18246197-36000001 

 

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.  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

– A Karolina Egyesület elnöksége – 

 
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig 
alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel 
Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban 
rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, 
hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között 
az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a 
gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, 
amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hi-
ányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot 
(lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyer-
hetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása 
magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándé-
kát. (Vö. CIC 916. kán.) 
 

 Ima a tökéletes bánat fölindításához: 
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Té-
ged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert 
ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből 
kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetése-
det megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bá-
nom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb 
Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. 
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, 
hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Is-
tenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj 
azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvés-
sel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló 
alkalmakat gondosan elkerülöm. 
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és 
add, hogy a következő napokat az eddigieknél job-
ban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent 
Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

 
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás 
egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki ma-
gához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis el-
nyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban 
tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie 
a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, 
vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valami-
lyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldo-
záshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldo-
zást sem tud végezni. 
 

 Ima a lelki áldozáshoz: 
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Té-
ged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom 
minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fo-
gadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj 
hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, 
és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus 
Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! 
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. 
Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni 
életemben és halálom után is. Ámen.  

https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos

