
 

 
SZENTMISÉK 
Vasárnap máj. 24. URUNK MENNYBEMENETELE  

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 
 este 7 
 

Hétfő, máj. 25.         TISZTELETRE MÉLTÓ SZENT BÉDA 

ApCsel 19,1-8 7  
Jn 16,29-33 este 5-7 Gyóntatás 
 
Kedd, máj. 26. NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP 

ApCsel 20,17-27 7  
Jn 17,1-11a este 5-6 Gyóntatás 
 este 6-½ 7 Litánia (online) 
 este ½ 7-7 Bibliaóra(online) 
 
Szerda máj. 27. NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
ApCsel 20,28-38 7  
Jn 17,11b-19 este 5-7 Gyóntatás 
 
Csütörtök, máj. 28. BOLDOG SCHLEFFER JÁNOS  
ApCsel 22,30 23,6-11 7  
Jn 17,20-26  
  
Péntek, máj. 29. SZENT I. JÁNOS PÁPA  
ApCsel 25,13-21 7  
Jn 21,15-19  
 
Szombat máj. 30.  
ApCsel 28,16-20.30-31 7  
Jn 21,20-25 este 6 

 
Vasárnap máj. 31. PÜNKÖSD VASÁRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 

 este 7  
HÉT LITURGIÁJA 

Olvasmány:  ApCsel 1,1-11 
Téma:  Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett 
az égbe 
Szt. Lukács evangéliumában Jézus tetteit és tanításait 
írja le, az Apostolok Cselekedeteiben az Egyház meg-
születését. A húsvét és a mennybemenetel közti időben 
Jézus az ,,Isten országáról'' tanít, fölkészítve tanítványa-
it föladataikra. Aztán eltávozik szemük elől Isten rejtett 
fönségébe. Utolsó szavai ígéret és megbízatás. Vigyé-
tek szét a jó hírt szerte az egész földön. A Lélek pün-
kösdi ,,leküldése'' erőt ad majd ennek betöltésére. Az Úr 
újra jöveteléig Egyháza missziót teljesít.  

 
HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 
Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 

  
Szentlecke:                     Ef 1-17-23         
Téma: Krisztus Atyjának jobbján ül, és uralkodik a világ 
fölött 
Az apostol imájából fontosat tudunk meg Isten hatalmá-
ról és gazdagságáról, amely Krisztus fölmagasztalásá-
ban mutatkozik meg. Isten föltámasztotta Őt 
,,halottaiból'', és Fejévé tette az Egyháznak és a Min-
denségnek. Az Egyház az Ő titokzatos Teste, elválaszt-
hatatlanul hozzáforrva, és Vele együtt az isteni életkö-
zösségbe bevonva. Az Egyház egyben a tér is, amely-
ben a világ Megváltója jelen van, másszóval az Egyház 
Krisztus megtestesülése a világban.  
  
Evangélium:    Mt 28,16-20     
Téma:  A megdicsőült Krisztus elküldi apostolait, hogy 
kereszteljenek és tanítsanak 
Míg az Apostolok Cselekedetei megmutatja, hogy megy 
föl Krisztus Atyja dicsőségébe, Szt. Máté evangéliumá-
nak vége azt mondja meg, hogyan van jelen a Föltáma-
dott az Egyházban. Ez evangélium elején (1,23) ott állt 
az ígéret: ,,Isten velünk'', és a végén bizonyságul: 
,,Veletek vagyok mindennap!'' (28,20). Galilea Máténál, 
Izajás nyomán, a ,,pogányok tartománya'' (4,15; Iz 8,23-
9,1). Az, hogy Jézus ott gyűjti össze utoljára híveit, utal 
Egyháza egyetemes kiterjesztésére, amely a tanítvá-
nyok feladata lesz. Minden népnek Jézus tanítványává 
kell lennie. Azzá lesz az ember a keresztségben, és ma-
rad tanítványnak, ha az Ő szavai szerint él.  
 
,,Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig'' 
(Mt 28,20) Ez kimondhatatlan vigaszunk, melyet a 
legteljesebben lefoglalunk magunknak, mert min-
denben s mindenütt s élénken és közvetlenül érint-
kezni akarunk vele. Érezzük jelenlétét, szinte meg-
csap lehelete; fényes árnyék gyanánt kísér akár 
szőnyegen, akár gyaluforgácson vagy törésföldön 
járjunk. Szavai csengenek fülünkben; virág, madár-
dal, hajnal, alkony, harangszó és lelkünkön átvillanó 
gondolatok figyelmeztetnek rá. Beszélünk vele, ren-
deleteit vesszük, ellátogatunk hozzá az Oltáriszent-
ségben. Üdvünket intéztetjük szolgái által; a gyó-
násban vérével hintjük meg lelkünket, a szentáldo-
zásban az egyesülés szeretetét és melegét élvezzük. 
Mindez a hit azt hirdeti: itt a Krisztus; minden vigasz 
így szól: Itt a Krisztus. Hideg, sötét van máshol; ná-
lunk Krisztus szeme és lelke ragyog; máshol csu-
pasz templomok, poros bibliák, üres oltárok; nálunk 
nemcsak a háza, hanem ő maga a házban. Telve van 
a világ Istennel, gondolataival, műveivel, erejével; 
nálunk azonkívül telve és telítve van minden Krisz-
tussal; az ő ügye, céljai, dicsősége, szentségei, egy-
háza... mindenünk.  Ez kimondhatatlan erőnk. Nem 
vért és sín, kard és fal, hanem lélek és érzés; behatol 
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értelmünkbe és akaratunkba. Gondolatai rügyeznek; 
érzései, vágyai feszülnek bennünk. Aki átadja magát 
neki, az a tavaszt átéli önmagában. Minél fogéko-
nyabb és tisztelettudóbb a lélek, annál édesebben és 
önkéntesebben fejlenek ki benne Krisztus gondola-
tai és érzései. Vihar és napsugár, béke és harc, siker 
és kudarc váltakoznak fölötte is; de hűsége és ra-
gaszkodása, szorgossága, istentisztelete átsegíti 
mindezen. Jézus a mi csendes, mély, kitartó erőnk. 
Hívek, kitartók tudunk lenni általa vigasztalansá-
gunkban is; tudunk várni az éjben is a napra.  Ez ki-
mondhatatlan lelkesülésünk. Jézus velünk léte 
ugyanis egyre bensőségesebb egyesülést sürget, s 
ez az egyesülés egybeforraszt, áthevít és tisztít. Úgy 
érezzük, hogy immár nem szakíthat el semmi Krisz-
tustól, sem kard, sem szenvedés, sem élet, sem ha-
lál; a bűn erőszakos szív- és lélekrepesztésnek, ön-
gyilkosságnak látszik. Jézus velünk léte idomítja a 
mi zsémbes, elfogult, hideg, egyoldalúan szubjektív, 
másokat meg nem értő, nem méltányló, tüskés, 
szögletes természetünket, és kezdünk örülni azon, 
hogy másokra szeretettel gondolunk, jóságosan te-
kintünk, hogy előzékeny, derült, meleg, nemes indu-
latú lelkek vagyunk. ,,Nektek, kik az én nevemet féli-
tek, föltámad  az igazság napja és üdvözülés jár su-
garaival'' (Mal 4,2).   (Prohászka: ÖM, 7:384; 140)   

 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
Kedves Testvérek! 
Az igényfelmérés alapján a következőkre jutottunk a 
most hétvégi szentmisékkel kapcsolatban: 
 

1. biztonságosan meg tudjuk tartani mindegyik szentmi-
sét (szo 18, vas 8, 9.30, 19) 
 
2. a fél 10-es misén korlátozni szükséges a létszámot, 
ezért arra csak előzetes regisztrációt követően lehet 
jönni. Azok közül a családok közül, akik a kérdőíven elő-
re jelezték, hogy erre misére jönnének, mindenki tud 
jönni, de erről személyes e-mailt is fogunk mindenkinek 
küldeni. Tehát őket automatikusan regisztráltuk, a többi-
eket pedig arra kérjük, hogy válasszanak másik szent-
mise-időpontot, vagy továbbra is otthon vegyenek részt 
a közvetített szentmisén. 
 
3. a többi szentmisére szabadon lehet jönni, számítá-
saink szerint nem lesz nagyobb a létszám a biztonsá-
gosnak mondhatónál, és senkit nem kell hazaküldeni. 
 
4. az idősek a saját érdekükben lehetőleg maradjanak 
továbbra is otthon, így tudunk rájuk a legjobban vi-
gyázni. Ha mégis személyesen vennének részt a 
szentmisén, lehetőleg a reggel 8-ast válasszák. 
 
5. pár segítő fogja irányítani a híveket, kérjük, hogy az ő 
útmutatásaikat fogadjátok el 
 
6. orrot és szájat befedő maszk vagy kendő viselése 
a teljes kápolnai tartózkodás alatt kötelező. Kérjük, ezt 
vegyétek komolyan, erre egymás védelme érdekében 
van szükség. 
 
7. a távolságtartásra és a tisztaságra-
kézfertőtlenítésre is odafigyelünk, ebben is kérjük 
együttműködéseteket 
8. alapvetően csendes és rövid szentmisék lesznek, az 
áldozás módjáról majd helyben kapunk tájékoztatást 

 
9. fontos, hogy csak egészségesen jöjjünk a kápolnába, 
légúti panaszok, láz vagy más gyanús tünet esetén min-
denképp maradjunk otthon!  
 
10. áldozási lehetőség továbbra is lesz vasárnap 10.30 
és 12.30 között 
 
11. az biztos, hogy ez a szentmise nem olyan lesz, mint 
amilyen régen volt. Sok lesz az új körülmény, ami elvon-
ja a figyelmet. Erre érdemes felkészülni. 
 
12. Jézus mindentől függetlenül vár minket, és örül ne-
künk, bárhol vagyunk is! Az, hogy újra közösségben ün-
nepelhetjük a szentmisét, pedig nagy ajándék! 
 

A következő heti (május 31.) vasárnapi szentmisékre 
később adunk tájékoztatást. 
 

A kötelező vasárnapi szentmise-látogatás alóli felmen-
tés egyébként továbbra is érvényben van, a fél 10-es 
misét pedig ugyanúgy lehet a YouTube-on követni, mint 
eddig. 
 

Gyuri atya komolyan kéri az elmaradt szentgyónások 
mielőbbi pótlását. Ennek érdekében gyónási lehetőséget 
biztosít hétfőn és szerdán 17 és 19 óra között, kedden 
17 és 18 óra között a kápolnában.  
 

Hétköznapokon reggel 7-kor van szentmise. A fenti 
óvintézkedéseket ott is kérjük betartani. 
 

Kedden 18 órától litánia, 18.30-tól bibliaóra. 
 

A vasárnap fél 10 órai szentmise, a keddi litánia és bib-
liaóra ezen a linken érhető el. A közvetítés később is 
megtekinthető. 
 

Nagyon köszönjük az együttműködéseteket! Gyuri atya 
nevében szeretettel és hálával,  - Nardai Kati - 

 
Nagymaros Online: részletes program! Május 23-án 
ismét benépesült volna a plébániakert a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozóra érkező fiatalokkal. A koronavírus-
járvány miatt azonban ha nem is áthúznunk, de átalakí-
tani kellett terveinket: így arra hívunk benneteket, hogy 
csatlakozzatok, vegyetek részt az első online Nagyma-
rosi Ifjúsági Találkozón! Online közvetítéseinket május 

23-án itt tudjátok követni: ▶ ÉLŐ KÖZVETÍTÉS 
A találkozó mottója  „Maradj velünk, Urunk!” (Lk 24,29) 
A találkozó programja: 

 9.00   Napindító 

 9.30   Egyházmegyék bejelentkezése: körkap-
csolás 

 10.00 Főelőadás – Fábry Kornél atya, a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára 

 10.45 Szentségimádás – Gáspár István atya és 
a nagymarosi Laudate Zenekar 

 11.15 Fakultációk: 
o Keresők – Kerényi Lajos atya 
o Kérdezz-felelek – Farkas László atya és 

Balázs András atya 
o Karantéma: Mihez kezdjünk mostani 

helyzetünkkel? – Varga Kapisztrán fe-
rences atya 

 12.00 Magyarok a nagyvilágban: körkapcsolás 

 12.30 Szentmise – Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek 

https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos
http://nagymaros.katolikus.hu/online-kozvetites/

