
 

 
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap ápr. 12. HÚSVÉTVASÁRNAP 
 ½ 10  élő online közvetítés 

 
Hétfő, ápr. 13. HÚSVÉTHÉTFŐ 
ApCsel 2,14.22-32   
Mt 28,8-15   
 
Kedd, ápr. 14.  
ApCsel 2,36-41     
Jn 20,11-18  
 
Szerda ápr. 15.  
ApCsel 3,1-10  
Lk 24,13-35  
 
Csütörtök, ápr. 16.  
ApCsel 3,11-26  
Lk 24,35-48 
  
Péntek, ápr. 17.  
ApCsel 4,1-12  
Jn 21,1-14  
 
Szombat ápr. 18.  
ApCsel 4,13-21  
Mk 16,9-15   

 
Vasárnap ápr. 19. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 

                   Az isteni irgalmasság vasárnapja 
 ½ 10  élő online közvetítés 

 

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

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

 

 

 
HÉT LITURGIÁJA 

 

Olvasmány:  ApCsel 10,34a.37-43 
Téma: Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halál-
ból 
Az emberek egymás iránti testvéri szeretete világunkban 
valami nyugtalanító, sőt fölháborító jel. Minek a jele? 
Isten hatalmának, ugyanannak, mely az apostoli külde-
tést csodákkal erősíti meg. Nem a csodákban kellene 
hinnünk, hanem a Názáreti Jézusban, kinek föltámadá-
sát az apostolok hirdették. Ez a közös nagy hit hozta a 
közösségbe, az Egyházba a lelkeket, akkor is, ma is, 
mindörökre. A tanítványok közösségi és hitbeli egysége 
nélkül az apostoli üzenet, a Krisztus föltámadásáról szó-
ló tanítás nem talál hitelre. 
 
Szentlecke:  Kol 3,1-4 
Téma: Azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül 
az Isten jobbján 
Az Emberfia főpap, király és bíró alakjában jelenik meg, 
s megbízza a látnokot, hogy írjon a hét kisázsiai egy-
házközségnek. Az Emberfia halott volt, és él, rendelke-
zik világok és idők fölött, eldönti az emberiség történel-
mét. ,,Az Úrnak napja'' a hét első napja, a Föltámadásé, 
minden kereszténynek Krisztussal, a Föltámadottal való 
találkozás napja.  
  
Evangélium:    Jn 20,1-9 
Téma:  El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! 
Csak János számol be arról, hogy ez alkalommal adta 
meg apostolainak a bűnbocsátó hatalmat. Abból, hogy 
Jézus apostolainak nemcsak arra ad hatalmat, hogy a 
bűnöket megbocsássák, hanem arra is, hogy megtart-
sák, következik, hogy az apostoloknak és utódaiknak 
meg kell bírálniuk, ítélniük azt, kinek lehet megbocsáta-
ni, s kinek kell megtartani a bűnét. Ez az ítélkezés törté-
nik akkor, amikor a gyónásban a hívő a gyóntatónak 
föltárja a maga lelkiállapotát, megvallja bűneit. A tanít-
ványok nem voltak könnyen hívők. Kivétel nélkül mind-
egyik evangélista elbeszéli, hogy mily nehézkesek vol-
tak. Azoknak sem akartak hinni, akik hírül adták, hogy 
látták és hallották az Urat. Tipikus példája ennek a hitet-
lenségnek Tamás apostol, aki nem volt a többi tízzel 
együtt, amikor eljött Jézus. Jézus éppen ezért is hagyta 
meg megdicsőült testén a szögek nyomát, oldalában a 
lándzsaszúrás helyét, hogy minden kétséget eloszlas-
son tanítványai lelkéből.    A 30--31. versek világosan és 
félreérthetetlenül megadják az evangélium célját. (Biblia, 
1239) Lásd még az A év Húsvét utáni 2. vasárnapjának 
evangéliumát. 
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Kápolnaigazgató: Forgács Alajos kanonok. Lelkészi szolgálat: Müller György atya 
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 12 - 19. 
 
 
 

978. szám 

A nagyheti szertartások rendje élő online 
közvetítésben érhetők el az interneten: 

 
Április 10-én Nagypénteken 15:00 órakor 

Keresztút,  
¾ 4- ¾ 6  gyóntatás a kápolnában, 
a szertartás 18:00 órakor kezdődik. 

 
Április 11-én Nagyszombaton a  

Húsvéti vigilia 19:00 órakor kezdődik.  
 

Április 12-én Húsvétvasárnapján  
½ 10 órakor szentmise,  

utána ½ 1-ig szentáldozás a kápolnában. 
 



Húsvétvasárnap volt. Az előző éjszakát az ifjúsági 
közösséggel imában virrasztottuk át, várva a hajnalt, 
az ünnepek ünnepét. Reggel a vidám és lelkes fiata-
lok ott álltak a templom előtti téren, hogy megünne-
peljük húsvétot, a feltámadás napját. Arcukról öröm 
sugárzott, és öröm gyúlt azok szívében is, akik rájuk 
tekintettek. Ők ott újból átélték: Krisztus feltámadt, 
valóban feltámadt. Az élet erősebb a halálnál, a sze-
retet a gyűlöletnél, a jóság a gonoszságnál. Átélték 
az első húsvéti esemény döbbenetes hatását -- 
amely kétezer év után is hatott, és magával ragadta 
őket. Osztoztak a tanítványok hitelt érdemlő tanúbi-
zonyságában és meggyőződésében.   A feltámadást 
nem láthatták újságírók, nem filmezték, de minden-
nél meggyőzőbb tény az, hogy a hiteles tanúkat a 
feltámadott Krisztussal való találkozás gyökeresen 
átalakította. A feltámadás történelmi tény, az evan-
géliumok pedig a legmegbízhatóbb dokumentumok. 
Mind a négy evangélista leírta a húsvéti eseménye-
ket, ahogyan értesültek róluk, és ahogy az apostolok 
kezdettől fogva hirdették.  Ők valóban találkoztak 
Jézussal. Ez a személyes találkozás késztette őket, 
hogy újjászülessenek, és életük végéig együtt hir-
dessék: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt -- 
mert láttuk és tapintottuk.  A feltámadás tanúi az éle-
tük árán is tanúskodtak -- és hinni kell azoknak, akik 
valamilyen ügyért az életüket is feláldozzák. Valami 
történt húsvétkor, mert a bizonytalan, tétova tanít-
ványok óriási változáson mentek keresztül. Gondol-
junk csak Mária Magdolnára, Péterre, Jánosra, a hi-
tetlenkedő Tamásra és a többi, eleinte bizonytalan-
kodó, majd hitében megerősödő szemtanúra. Igen, 
ezt a változást hozta húsvét, Jézus feltámadása.  A 
feltámadás életet hozott, tanúbizonyságot, tettekben 
megnyilvánuló áldozatos szeretetet. Jézus él.  Az 
élet szép, mert van értelme; élni jó, mert van felada-
tunk és küldetésünk, szívünk utolsó dobbanásáig. 
Milyen jó ebben a hitben élni! Milyen jó húsvéti 
fényben kereszténynek lenni!  Húsvét az élet, az új-
rakezdés ünnepe. Jézus feltámadása nélkül nincs 
értelme az életünknek. Az élet nélküle csonka, üres, 
megmagyarázhatatlan, kilátástalan, és csak szomorú 
tánc a temető kapujában.  A húsvéti hit ajtót nyit egy 
másik világra, és az embert minden teremtmény fölé 
emeli, hiszen lelket hordozunk, és az örök élet vá-
rományosai vagyunk. E hit nélkül minden olyan in-
gatag, minden nevetségesen beszűkölő és összeom-
ló.  Krisztus feltámadása legyen a mi feltámadásunk 
is!  Az igazi feltámadás itt és most kezdődik, az ő 
segítségével, mélységes hittel és a környezetünkben 
megélt áldozatos szeretettel. Fel kell támadni mind-
annyiunknak, mert nem az a szégyen, ha elesünk, 
hanem az, ha nem állunk fel. Fel kell támadni a sze-
retetlenségből, az örök elégedetlenségből és békét-
lenségből, a reménytelenségből, a pokoli sorsokból, 
régi énünkből, rossz szokásainkból, a kisstílű föld-
hözragadtságból, az örök halált hozó tékozló élet-
ből.  Kell a megújulás kereszténységünkben, ma-
gyarságunkban.  Ezt hozza meg húsvét mindannyi-
unk számára! A fiatalok hajnali öröme és reménysé-
ge hassa át hitünket, mert élni kell, élni szép, és 
Krisztus ránk ragyog örök fényével.      
    Stella Leontin atya   

    
 
 

ÜNNEPEINK 
Április 16 Soubirous Szent Bernadett 1844 január 4-én 
született Lourdes-ban, szegény munkáscsaládból. Már 
gyermekkorában sokat kellett dolgoznia. 14 éves volt, 
amikor 1858 február 11 és július 16 közötti időben tizen-
nyolcszor megjelent neki a Szűzanya. Mária azt mondta 
neki, hogy nem ebben az életben, hanem a túlvilágon 
teszi boldoggá. A jelenések miatt sokat zaklatták még az 
egyháziak is addig, amíg a jelenéseket hivatalosan el 
nem ismerték. Jelen volt még, amikor Lourdes-ban 
megépült az altemplom. Azután 1866 júliusában bevo-
nult a Caritas és Iskolanővérek Nevers-i kolostorába. 
Meg-nem-értés, betegség és szenvedés volt itt is a sor-
sa. Fogadalmát is csak akkor tehette le, amikor beteg-
sége életveszélyesre fordult. Mindössze 35 évet élt. 
1879 április 16-án halt meg a Nevers-i kolostorban. Holt-
testét épségben találták meg, amikor 30 év múlva felnyi-
tották a sírját. Így látható teste most is a templom oldal-
kápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté 
avatták. 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
A kialakult helyzetben a nagyheti szertartásokba a ká-
polna hívei otthonról kapcsolódhatnak be az interneten. 
A kápolna YouTube-csatornája pl. ezen a linken érhető 
el. A közvetítés később is megtekinthető. Örömmel tu-
datjuk, hogy Nagypénteken a Keresztút és az esti szer-
tartás közvetítése között (¾ 4- ¾ 6) szentgyónásra lesz 
lehetőség, és Húsvétvasárnapján a ½ 10 órai szentmi-
se után ½ 1 óráig szentáldozáshoz járulhatunk. Gyuri 
atya kéri, h a gyónni ill. áldozni készülők maszkot és 
kesztyűt viseljenek. 

 
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. 
Lásd a korábbi Heti Híradóban. 

 
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 – 

 
Megújult a Karolina honlap, ami a Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony-kápolna és a Karolina Egyesület közös fó-
ruma. A karolinaegyesulet.hu címen minden hasznos 
információt megtaláltok. A honlap még fejlesztés alatt 
áll, ezért nézzétek el nekünk az esetleges hibákat, 
ügyetlenségeket. –  Nardai Kati és Vukovich Éva – 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos
http://karolinaegyesulet.hu/

