
 

 
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap máj. 3. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 

 ½ 10  édesanyákért 
  élő online közvetítés 

 
Hétfő, máj. 4. SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ 
ApCsel 11,1-18  
Jn 10,11-18 
 
Kedd, máj. 5. este 6   májusi litánia 
ApCsel 11,9-26 este ½ 7 bibliaóra 
Jn 10,22-30  élő online közvetítés 
 
Szerda máj. 6.   
1Jn 1,5 - 2,2  
Jn 12,44-50  
 
Csütörtök, máj. 7. BOLDOG GIZELLA 
ApCsel 13,13-25  
Jn 13,16-20 
  
Péntek, máj. 8.  
ApCsel 13,26-33  
Jn 14,1-6 
 
Szombat máj. 9.  
ApCsel 14,7-14 
Jn 14,7-14  

 
Vasárnap máj. 10. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

 ½ 10  élő online közvetítés 
 

HÉT LITURGIÁJA 

 

Olvasmány:  ApCsel 2,14.22-28     
Téma:  Jézus halálának mi is okozói voltunk; méltán 
kérdezhetjük: „Mit tegyünk hát...?'' 
Péter pünkösdi beszéde missziós térítő szentbeszéd, az 
első, melyet ismerünk az Újszövetségben. -- Jézus 
megalázkodásával az „Isten-Szolgájáról'' való jövendö-
lések beteljesültek (ApCsel 2,22-24). De föltámadását is 
megjósolta az Írás (2,24-31), és az apostolok a tanúi, 
hogy Isten föltámasztotta Jézust. Jézus él, Ő a fönséges 
Úr: ez a döntő kijelentés. Mindenkinek, aki Őt hallja, ál-
lást kell foglalnia. Saját népének, elsősorban Izraelnek! 
Annak a népnek is, mely megfeszítette Jézust, üdvöt 
hirdet: neki és mindeneknek, kiket az Úr távolból hív üd-
vözítő közelségébe 

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

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

 

 

 
  
  
Szentlecke:                     1Pt 2,20-25    
Téma: Tegyünk jót, és türelmesen viseljük el a szenve-
dést! 
A mai szakasz Péternek a rabszolgákhoz szóló intése, 
de érvényes minden keresztényre. Szenvedésével 
Krisztus a türelem nagy példáját adta mindnyájunknak. 
Mindnyájunkért meghalt: itt oly ünnepélyes nyelven je-
lenti ki ezt, amely az izajási Szenvedő Isten-Szolga éne-
kére hasonlít. A záró mondatban ehhez járul, a tévelygő 
bárány kapcsán, a Jó Pásztor képe, aki jól ismeri nyáját, 
és minden egyes rábízottal törődik. ,,Őhozzá fordulta-
tok'': megtérésben és keresztségben. Ez határozza meg 
további utunkat: az Út, melyen pásztorunk elől ment ha-
lálon át az életbe. 
  
Evangélium:    Jn 10,1-10    
Téma:  Jézus övéinek jó pásztora és üdvözítője. 
,,Talán mi is vakok vagyunk?'' -- kérdezte kihívóan az 
egyik farizeus (Jn 9,40). Ehhez intézte Jézus a Jó Pász-
tor példabeszédet (Jn 10). Az 1--5. vers parabola, amely 
még nem érthető, ezért magyarázat követi (7-18): Jézus 
maga a kapu, Ő a pásztor; a Jó Pásztor. Pásztor és nyáj 
érthető kép oly pásztornépnél, melyhez szól, „uralkodó 
és népe'', vagy ,,tanító és tanítványai'' értelemben. Isten 
is népe pásztoraként szerepel (Zsolt 95,7;78,70-72). A 
mi szakaszunkban a pásztor és a kapu képe egybefo-
lyik, de ez nem zavaró. A mondanivaló világos: Jézuson 
kívül nincs kinyilatkoztatás, nincs üdvözítő igazság, 
nincs út az üdvösségre. Erős állítás ez! Ahol csak élet 
van, Ő rajta keresztül jön, és Isten igazsága az Ő sza-
ván keresztül jut el az emberekhez. Aki egy közösség-
ben, az Egyházban vagy csak általában az emberek 
közt vezetőül, szabadítóul föllép: az Ő szolgálatában, a 
Jó Pásztor „joghatósága'' alatt áll.  
 
,,Én vagyok a Jó Pásztor''. És miért jó pásztor, rög-
tön rámutat. ,,Ő az életét adja övéiért.'' Ő tehát a Jó 
Pásztor. De mi akkor Péter? Ugye az is „jó pásztor'', 
az is életét adta juhaiért? Mi Pál és a többi apostol? 
A következő korok boldog vértanú püspökei? Ez a 
mi Sz Cipriánunk? A mi vértanú püspökünk? Ugye, 
hogy jó pásztorok, dehogy is olyan béresek, akik 
„elvették földi jutalmunkat''. Nemcsak mert vérüket 
ontották, hanem mert a juhaikért ontották! Nem 
rangért, dicsőségért -- szeretetből éltek, és haltak. -- 
Feleljen az Úr: Micsoda Péter? Pásztor-e, jó vagy 
rossz? ,,Mondá neki Jézus: Szeretsz- e engem?'' és 
ő felelt: Te tudod, hogy szeretlek! ,,Legeltesd tehát 
juhaimat.'' Te, te Uram, magad, kérdéssel és szavad 
pecsétjével tetted a Téged szeretőt pásztoroddá, 
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kire nyájadat bíztad.    Miért hát, Uram, hogy a sok 
pásztorodnak egyetlen Jó Pásztort rendelsz? Miért, 
ha csak nem azért, hogy az egy főben az egységet 
tanítsad? ,,Én vagyok a Jó Pásztor'', mind a többi jó 
pásztor Hozzám tartozik, a Test tagjai. Egy a Fő, egy 
a Pásztor, egy Krisztus. Ő a pásztorok Pásztora, és 
azok a Pásztor pásztorai, a juhokkal együtt övéi. -- 
,,Egyetlen vagyok,'' -- mondja --,,mind ők velem 
egységben egyek. És aki Rajtam kívül legeltet, Én 
ellenem pásztorkodik: és aki nem gyűjti Velem a 
nyájat, az szétszórja!'' -- Mily helyesen fordul ehhez 
a pásztorok Pásztorához az Ő szerelmese és jegye-
se (az Egyház, a lélek), a Szép, -- de aki Őáltala lett 
széppé, előtte vétkeiben csúf volt, most az Ő ke-
gyelmében ragyogó, -- méltán szól Hozzá ez szeret-
ve és lángolón: ,,Hol legeltetsz'' (Én 1,7)... Meghall-
ják a szavát, akik szeretik a Krisztust. ,,Hol legel-
tetsz? Hol delelsz a nyájjal?'' Mi ez a ,,dél''? Nagy 
buzgóság heve és nagy ragyogás! Mondd tehát ne-
kem, kik a Te bölcseid, a lángoló lelkűek, a tanokkal 
tündöklők!?   (Sz Ágoston: 138. beszéd).   

 
 
Minden nap 17 órától 20 óráig élőben bekapcsolódha-
tunk a medjugorjei  imaprogramba. Az imaprogra-
mot teljes egészében magyar nyelvre fordítjuk, amely  
erre a  linkre kattintva érhető el:  
 

A napi program az alábbiak szerint alakul:  
 

Hétfő   17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, dicsőséges rózsafüzér. 

Kedd   17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, szentségimádás. 

Szerda  17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, ima a test és a lélek gyógy-
ulásáért, dicsőséges rózsafüzér. 

Csüt.    17:00 - örvendetes és világosság rózsafüzér, 
18:00 szentmise, szentségimádás,  
Hírek Medjugorjéból (videó összeállítás). 

Péntek  17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, szentségimádás. 

Szomb. 17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, szentségimádás,  
Marinko atya katekézise. 

Vasárn. 17:00 - örvendetes és fájdalmas rózsafüzér, 
18:00 szentmise, dicsőséges rózsafüzér. 

 
 
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. Május 3-án 
Anyáknapi szentmise lesz. 
 
Keddenként májusi litánia lesz 18:00 órától, utána 
18:30-kor bibliaóra Gyuri atya vezetésével, melyet szin-
tén a kápolna YouTube-csatornáján közvetítünk. A csa-
torna ezen a linken érhető el. A közvetítés 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 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.

 
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 

 
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 – 

 
Kedves Testvérek! Minden bizonnyal van köztetek 
olyan, aki ebben az időszakban kiválogatja azokat a ru-
hadarabokat, amiket már nem fog hordani. Amennyiben 
ezek a ruhák olyanok, hogy más még használhatja, és 
szívesen odaadná karitatív célra, akkor a jövő hét fo-
lyamán dobozban vagy "szakadj meg" szatyorban előre 
egyeztetett időpontban átadhatná nekem a Sarokpont-
ban. Továbbá szükség lenne használt mobiltelefonra, 
laptopra, akkumulátoros tölthető lámpára. Az adomá-
nyok a Miskolc környéki Lyukóvölgyben Szent Ferenc 
Kisnővéreihez kerülnek, ahol Ágnes nővér gondoskodik 
a környék elesettjeiről. Köszönjük. 

 -- Mészáros Péter – 

 
Ezentúl két táblázatot láthattok minden Karolina leve-
lezőlistára érkező e-mail után. Az egyik táblázat "Karo-
linás segítség", a másik "Állásbörze" néven fut. 
Az e-mailek alján található táblázatok a következő lin-
kekre kattintva elérhetők el: „Karolinás segítség” ill.     
„Állásbörze" 
 
Egyelőre ezek a táblázatok csak megtekinthetők, de 
nem szerkeszthetők. A "Karolinás segítség" nevű táblá-
zatot Szabó Zsolt, az "Állásbörze"-t Koppány Imre fogja 
szerkeszteni. Nekünk lehet e-mailt írni felajánlással, ké-
réssel ill. álláskereséssel, állásajánlattal kapcsolatban. A 
táblázatokban lehetőség lesz csak jelige megjelőlésére. 
Ebben az esetben az elérhetőségeket csak konkrét ér-
deklődő(k)nek adjuk ki. 
Ezekkel a táblázatokkal segítséget szeretnénk nyújtani 
közösségünk tagjainak. Bízunk benne, hogy akár a mos-
tani helyzetben, akár a járvány után is többeknek segít-
ségére lehet ez az információáramlás. 
      Koppány Imre          és    Szabó Zsolt 
koppanyimre@freemail.hu              szabsi69@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/channel/UCrOK5mcyGnmBqZ0a6-hgaDQ/live
https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XOHvq6hL6-NiM_pjJu8zV9NsvW1MSn0UHm2RhUkck1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YABsp5Y3cXxb4CyXwMAMSrzFBbJslEeg9ex9ySspuuk/edit?usp=sharing
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