
 

 
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap ápr. 19. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 

                   Az isteni irgalmasság vasárnapja 
  
 ½ 10  élő online közvetítés 

Hétfő, ápr. 20.   
ApCsel 4,23-31  
Jn 3,1-8 
 
Kedd, ápr. 21.   
ApCsel 4,32-37  
 
Szerda ápr. 22.  
ApCsel 5,17-26  
Jn 3,16-21 
 
Csütörtök, ápr. 23.  SZENT ADALBERT PÜSPÖK 
ApCsel 5,27-33  
Jn 3,31-36  
 
Péntek, ápr. 24. SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ 
ApCsel 5,34-42  
Jn 6,1-15   
 
Szombat ápr. 25. SZENT MÁRK EVANGÉLISTA 
1 Pét 5,5-14   
Mk 16, 5-20  
 
Vasárnap ápr. 26. HÚSVÉT 3. 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 2,42-47 
Téma:  Az első keresztényeket az asztal és a szeretet 
közössége jellemezte 
 
Az Apostolok Cselekedetei (2,42-5,42) a jeruzsálemi 
ősegyház életképét mutatja. A mai szakaszt részben 
kiegészíti a másik (ApCsel 4,32-35). A ,,közösség'' ab-
ban állt, hogy mindent együtt birtokoltak, egymással 
megosztottak (2,44). Az ,,apostolok tanítására'' és isten-
tiszteletre még a Főtemplomba járnak. A kis csoport vi-
dám jóságával, nagylelkűségével mindenkit erősen von-
zott. Így Isten megsokasította őket. Az utolsó mondat 
(2,47) röviden, szabatosan összefoglalja, mi a titka min-
den sikeres missziós munkának. 
 
Szentlecke:  1Pt 1,3-9  
Téma: Hitünknek és reményünknek Jézus Krisztus fel-
támadása adja a biztos alapot 
 
Sz Péter első levele a kisázsiai keresztényekhez szól. 
Vigasztaló és intő írás a pogányságból megtértekhez, 
kiket üldözés fenyeget. A levél Isten dicséretével kezdő-
dik himnikus, liturgikus nyelvezetben. A már elnyert iste-
ni üdvajándékok még nagyobb kegyelemnek és re-
ménynek zálogai. A keresztségben Isten a fiaivá foga-
dott (,,újra nemzett'': 1,3) minket. Ez az új élet, mint tö-
kéletes valóság, persze még nem a miénk, csak élő re-
mény, amely Jézus föltámadásán alapul. De ennek 
gyümölcse öröm és biztonság, még külső veszély és 
belső szorongatás, szükség idején is. -- A következő 
vasárnapokon e levél folytatását olvassuk, fölidézve a 
húsvéti és keresztségi élményeket.  
  
Evangélium:    Jn 20,19-31    
Téma:  Jézus feltámadása után megjelenik a hitetlenke-
dő Tamásnak is: Boldogok, akik nem látnak, és mégis 
hisznek. 
 
A hét első napján, vasárnap támadt föl Jézus, és jelent 
meg tanítványainak. Ahogy az első teremtés, úgy ez a 
második is Isten szavával és életalkotó Lelkével kezdő-
dik (1Mz 1,2). Az isteni Lélek ereje a rend és szépség 
világát alkotta az őskáoszból. Ugyanaz a Lélek győzi le 
most a tudatlanság és bűn zűrzavarát, teremt új embert, 
az apostoloknak adott bűnbocsátó oldó-kötő hatalommal 
is. Ez a Lélek ad nekünk kegyelmet, hogy Tamással 
higgyünk Abban, akit szemeink még nem látnak! 
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Tegyetek meg mindent, amit tudtok. 
 

Amit nem tehetünk meg mi,  
megteszi az Isten. 

 
Bosco Szent János 
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HETI HÍRADÓ 

 

Kápolnaigazgató: Forgács Alajos kanonok. Lelkészi szolgálat: Müller György atya 
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Boldogok akik hisznek (eretnekség ellen)  Mint már 
mondtam, az Egyház megkapván e tanítást és e hitet 
Krisztustól, világszerte hirdeté, mégis úgy megőrizé, 
mintha csak egy ház lenne. Éppígy a hitet úgy hiszi, 
mint aki egylelkű és egyszívű.... Mert más és más a 
világnak nyelve, de a hagyománynak tekintélye egy-
azon és egyhitű. Sem a germánok közti egyház nem 
tart más hitet- hagyományt, sem ibérek vagy kelták 
közt, avagy a messzi keleten, Egyiptomon és Líbián, 
vagy kik lakoznak e világ legközépi földtáján [200 
előtt már így elterjedt a hír! ,,Legközépi táj'' = India? 
vagy épp Róma?].    Mint Isten műve: égi Nap csak 
egyazon a tájakon, a földön szerte: úgy a Hit meg-
hirdetése bárhol is: ragyog-világít bárkinek, ki Igaz-
ságra szomjazik.... Nagy Polikárp, kit oktatott az 
apostolok ön- szava, sok Krisztus-látottal beszélt, 
lőn Smyrna város püspöke, apostoloktól tétetvén! 
Én láttam őt még ifjontan; hosszú kort megért a 
szent, vénen hagyá ez életet, mint dicső fénylő vér-
tanú... Egyszer eretnek Marcion véle találkozván 
megszólítá: ,,Megismersz ugye engemet?'' És Poli-
kárp ígyen válaszolt: ,,Megismerlek még, igenis, te 
Sátán első szülöttje!''... Nem kell keresned másfelé 
az Igazságot: Egyháznál oly könnyen Őt te megleled! 
Apostolok, -- mint bankba dúsgazdag, -- Őnála min-
dent letettek, ami az Igazságot illeti. És bárki, aki 
szomjaz rá, ihat Őtőle életet (Jel 22,17). Egyház az 
Élet kapuja, mind a többi rabló és tolvaj, kit gonddal 
el kell kerülni, míg nagy buzgóan ápolni, amit az 
Egyház tárol itt! S ragaszkodjunk az igazhit ránk ha-
gyományozott kincséhez! Nos hát? ha bármin vita 
kél, nem kell legősibb Egyházak kútfőihez futnunk 
vajon? Apostolokkal ismerős helyektől nemde kér-
denünk, mi tiszta, biztos a vitán? S ha apostolok 
nem hagytak írást ez ügyről mireánk? Ugye, hogy 
hagyomány rendjét kell követnünk, amint azt kézről-
kézre leadták, akikre ők bízták reá!?  
(Sz Iréneus híres szövege: Deposítum Fidei = Hit- letét-
ről) 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 
Gyuri atya a járvány ideje alatt is tart vasárnaponként 
fél 10-kor szentmisét, melybe a hívek otthonról kapcso-
lódhatnak be az interneten keresztül. Április 19-én Bá-
lint atya tartja a szentmisét. 
Keddenként 18:30-kor bibliaóra Gyuri atya vezetésé-
vel, melyet szintén a kápolna YouTube-csatornáján köz-
vetítünk. A csatorna ezen a linken érhető el. A közvetí-
tés később is megtekinthető. 
 
Bíboros atyánk engedélyezte a hívek szentmisén kívüli 
rendkívüli szentáldozását, ezért biztosít Gyuri atya is 
erre lehetőséget vasárnap a szentmise után, azaz ½ 
11 és ½ 1 óra között. 
 Ez azonban szigorú feltételekhez kötött, amihez kérjük, 
hogy mindenki alkalmazkodjon: 
- csak komoly igény esetén, felkészülést követően járul-
junk szentáldozáshoz 
- az idősek továbbra is maradjanak otthon 
- a kápolnában max. 5 ember tartózkodhat, min. 1,5 mé-
teres távolságot tartva egymástól 
- a családok együtt jöjjenek 
- kézmosást követően, lehetőleg maszkban lépjünk be a 
kápolnába.  Köszönjük. 

 

Bár szentmisére most nem mehetünk együtt a kápolná-
ba, mégis jó lenne, ha Gyuri atya nem az üres templom-
ban misézne. Ezért mások ötletén felbuzdulva, arra 
gondoltunk, hogy mi is meg tudjuk tölteni a járvány ide-
jén a kápolnát, még ha csak jelképesen is: kinyomtat-
juk a családok fotóit, kitesszük a padokra, és máris 
tele lesz a kápolna! Ezért újra hirdetjük, ha szívesen ott 
lennétek Gyuri atyával és a többiekkel a szentmisén a 
kápolnában, akkor küldjetek magatokról, családotok-
ról egy fényképet! Fontos, hogy a fotón jól látszódjon az 
arcotok. A fotókat Futakafalvi Reának a  f.rea@t-
online.hu címre lehet küldeni. Jó hír, hogy ha esetleg 
nem férnénk el, akkor a csilláron még bőven van hely:-)   

 
Köszönjük mindazoknak, akik szolgálatuk-
kal lehetővé tették a közösségünk számára a 
nagyheti liturgiák méltó megünneplését! Köszönjük a 
fáradozását azoknak, akik a technikai hátteret biztosítot-
ták, akik a zenei szolgálatot végezték, akik ministráltak, 
továbbá a fiataloknak, akik a keresztutat összeállították, 
Gyuri atyának pedig a folyamatos lelki táplálék biztosítá-
sát, és mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen módon 
ahhoz, hogy az otthonunkba zártan is együtt ünnepel-
hessünk!  

 
Megjelent Barsi Balázs atya „Jézus, világ Megmentője” 
címmel Húsvéttól Pünkösdig tartó elmélkedései, amit 
Gyuri atyától lehet átvenni. Ára 1500 Ft. 
Aki szeretne a májusi Adoremusból rendelni, április 21. 
kedd délig jelezheti Baráth Évánál a barathe45@t-
online.hu e-mailcímen vagy a +36 20 775 3113-as tele-
fonszámon. 1 db ára 600 Ft. A házhoz szállítást megold-

juk. Az Adoremus egyébként ingyenesen le is tölthető 
most az Új Ember honlapjáról. 

 
Ha tudtok olyan testvérünkről, aki nem olvassa a leve-
lezőlistát, de szívesen megkapná az oda érkező híre-
ket, akkor hívjátok fel a figyelmét, hogy az e-mail címe 
elküldésével (a vukocini@gmail.com címre) hozzájut-
hat! 

 
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 várja a tagoktól a tagdíjak befi-
zetését. A járvány miatt kialakult helyzetben ezt átuta-
lással tehetik meg az OTP 11711034-20811943 sz. 
bankszámlára. Az éves tagdíj nyugdíjasok, diákok és 
kismamák számára 1.500 Ft, az aktív dolgozók számá-
ra 4.500 Ft. További információ kérhető Nardai Katalintól 
a nardaikati@gmail.com e-mailcímen vagy a +36 20 
999 3851-es telefonszámon. Köszönjük! 

 – A Karolina Egyesület elnöksége – 
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