
 

 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap máj. 10. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
 

 ½ 10   
 élő online közvetítés 

 
Hétfő, máj. 11. BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA  
ApCsel 14,5-18  
Jn 14,21-26 
 
Kedd, máj. 12.  
ApCsel 14,19-28 este 6   májusi litánia 
Jn 14,27-31 este ½ 7 bibliaóra 
 élő online közvetítés 
 
Szerda máj. 13.  
ApCsel 15,1-6  
Jn 15,1-8  
 
Csütörtök, máj. 14.  
ApCsel 15,7-21   
Jn 15,9-11  

  
Péntek, máj. 15. SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ  
ApCsel 15,22-31  
Jn 15,12-17  
 
Szombat máj. 16. NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
ApCsel 16,1-10  
Jn 15,18-21  
  
Vasárnap máj. 17. HÚSVÉT 6. 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 6,1-7 
 Téma:  Az apostolok segítőtársakat választanak 
A jeruzsálemi egyház fokozatosan növekszik, de nőnek 
nehézségei is. A zsidókeresztényeken kívül vannak 
,,hellénjei'' is: nem zsidó eredetűek, kik előbb, mint 
,,prozeliták'', ki voltak zárva a zsidóságból (ApCsel 
2,11;6,5). Köztük számos özvegy lehetett, akik jámbor-
ságból Jeruzsálemben a templom közelében telepedtek 
le. Érdekes módon ezek segítettek az egyházszervezet 
fejlődésében. A diakónusoknak (szerpapoknak) nem volt 
szertartási szerepük, ahogy a későbbi Egyházban; el-
lenben a ,,liturgiát'' és ,,diakoniát'' két fajta működésre 
osztották az apostolok és a diakónusok között. A diakó-
nusok az egyházközség és az apostolok megbízottai 
voltak, az özvegyek gondját viselték és a szegényebbek 
érdekeit védték.  
  
Szentlecke:                     1Pt 2,4-9     
Téma: Isten népe, szent nemzetség, királyi papság va-
gyunk! 
Krisztus az alapkő, az Egyház a templom, melyet Isten 
az Alapkőre épített; a hívők az élő épületkövek, egyben 
,,szent nép és királyi papság'' is ők. Gondolatok és ké-
pek halmozódnak, tolulnak és kölcsönösen magyaráz-
zák egymást. -- Krisztus az élő Szegletkő, elvetették Őt, 
megölték, de íme él, s aki Őbenne hisz, él, és mint Őt, 
azt is ,,tiszteli Isten''. Krisztus a kereszten élő, lelki áldo-
zatként föláldozta magát: tökéletesen végrehajtotta Aty-
jának, Istennek akaratát. Most mi oly áldozatot hozha-
tunk neki Krisztus által, amelyet elfogad: hitünket, szere-
tetünk szolgálatát, az életünk odaadását, ahogy Isten 
kívánja tőlünk. A papi szolgálathoz az is hozzátartozik, 
hogy Istent dicsérjük a nagy jótéteményért, amit értünk 
tett: hogy minket a maga szent népévé emelt. 
  
Evangélium:    Jn 14,1-12    
Téma:  Jézus az Út, az Igazság és az Élet.. 
Jézus előkészíti övéit a távozására. Halálán keresztül 
(mondja még az utolsó vacsorán) Atyjához megy. A ta-
nítványok nehezen értik az Atyához való ,,visszatérés'' 
súlyát. A János 14,1-4 verse vigasz és figyelmeztetés. A 
magunkra-maradottság aggodalmát legyőzi az Istenbe 
és Jézusba vetett hit. A vigasz az ígéretből fakad, hogy 
Jézus nem hagyja el őket, visszatér és hazaviszi őket 
magával a ,,dicsőségébe'', amelyben Atyjával él. A köz-
benső időben sincs a hívő magára hagyva, mert tudja 
célját, ismeri útját. Ismeri vajon? Tudja a célt? Tamás és 
Fülöp kérdései (14,5 és 8) alkalmul szolgálnak Jézus-
nak, hogy tüzetesen szóljon az Útról és a Célról: e kettő 
nem választható el. Jézus az Út Istenhez (vö. 10,9: a 
Kapu). Ő a cél is: az igazság és az élet. Isten Igazsága 
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Názáreti Szent Család,  
soha többé ne tapasztalják meg a családok az 

erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot; 
bárki is sérült vagy botránkozott meg,  
leljen hamar vigaszt és gyógyulást. 

 
 

Részlet Ferenc pápa imája a Szent Családhoz -   
a világ összes családjáért 

 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-04-30
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-04-30#evangelium


tehát nem elméleti tan, hanem élő Személy, maga az 
Élet. Minden ember annyira ragadja meg ezeket az 
igazságokat, amennyire hagyja, hogy az igazságok őt 
megragadják és irányítsák. 
 
,,Meg ne háborodjék szívetek: Ha másképp volna, 
megmondtam volna nektek.'' (Jn 14,1) Megmonda-
nám most, mert elmegyek. Véres kereszthalál előtt 
állok: nem csallak meg! Megmondtam volna nektek. 
A szeretet őszinteségével és az áldozat erejével, hi-
tével biztosítlak titeket, hogy igazat mondtam; még 
egy bizonyítékot nyertek a föltámadásban, hogy ha-
lálom meg ne zavarjon. Kell-e nekünk más bizonyí-
ték, s nem talál-e szívünk teljes megnyugvást? Ismé-
teljük néha: ,,Ha nem így volna, megmondta volna 
nekünk. Hiszek neki, mert szeretett engem!'' 

 (Prohászka: ÖM, 7:307; 46)  

 
ÜNNEPEINK 
 
Május 11. Boldog Salkaházi Sára, vértanú, 1899. május 
11-én született Kassán. 1929-ben belépett a Szociális 
Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen 
Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: Allelu-
ja! Ecce ego, mitte me! - Alleluja! Itt vagyok, engem 
küldj! Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki 
nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, 
mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az 
üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-
ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különö-
sen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha Egyház-
üldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne 
be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekítettjei-
vel együtt a Dunába lőtték. A boldoggá avatási dekrétu-
mot – amelyet XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írt 
alá – Erdő Péter bíboros 2006. szeptember 17-én Buda-
pesten, a Szent István Bazilika előtti téren ünnepi 
szentmise keretében hirdette ki. Salkaházi Sára szociá-
lis testvér azok közé tartozik, akikről Jézus azt mondja: 
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét 
adja barátaiért!” Személyében Magyarországon először 
emelt az Egyház a boldogok sorába egy egyszerű, kö-
zéposztályból származó nőt, aki nem volt királylány, sem 
nemes. Salkaházi Sára valóban testvérünk, kortársunk 
és sorstársunk, aki arra hív bennünket, hogy győzzük le 
a korszellemet, hiszen élni csak másokért érdemes 
 
május 17 Boldog Schleffer János püspök 1887. október 
29-én született a Szatmár vármegyei Kálmándon. 

 
 
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 
 
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, feltétlenül 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 

 
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 megjelölésére. 
Ebben az esetben az elérhetőségeket csak komoly ér-
deklődőnek adjuk ki. Ezekkel a táblázatokkal segítséget 
szeretnénk nyújtani közösségünk tagjainak. Bízunk ben-
ne, hogy akár a mostani helyzetben, akár a járvány után 
is többeknek segítségére lehet ez az információáramlás. 
      Koppány Imre          és    Szabó Zsolt 
koppanyimre@freemail.hu              szabsi69@gmail.com 
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