
 

 
SZENTMISÉK 
Vasárnap máj. 31. PÜNKÖSD VASÁRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 
 este 7  
 

Hétfő, jún. 1.         SZENT JUSZTINUSZ VÉRTANÚ 
ApCsel 1,12-14 8  
Jn 19,25-27  
 
Kedd, jún. 2.         SZENT MARCELLUSZ ÉS PÉTER 
2Pét 3,12-15a.17-18 7  
Mk 12,13-17 este ½ 7-7 Bibliaóra(online) 
 
Szerda jún. 3.  
2Tim 1,1-3.6-12 7  
Mk 12,18-27  
 
Csütörtök, jún. 4.   
Iz 52,13-53 7  
Lk 22,14-20 este 4-7 Szentségimádás 
   és gyóntatás 
  
Péntek, jún. 5. SZENT BONIFÁC 
2Tim 3,10-17 7  Igeliturgia 
Mk 12,35-37 este 5-6 Gyóntatás 
 este 6 
 
Szombat jún.6. SZENT NORBERT 
2Tim 4,1-8 7  
Mk 12,38-44 este 6 

 
Vasárnap jún. 7.   SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 

 este 7  
 

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

 

 

 
HÉT LITURGIÁJA 

 
Olvasmány:  ApCsel 2,1-11 
Téma:  Krisztus Egyházát a benne működő Lélekről 
ismerni meg 
Joel próféta jövendölése (ApCsel 2,16-21) és főként Jé-
zus ígérete (Jn 14,16-26) pünkösdkor teljesül. A Lélek 
eljöttét a fül viharzúgásban, a szem lángnyelvekben ész-
leli. E külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újon-
nan teremtett valóság: a kicsi, rettegő tanítványseregből 
világra terjedő missziós Egyház lett. Ami pünkösdkor 
történt, ma is történik, egyre új és megfoghatatlan. Krisz-
tus Egyházát a benne működő Lélekről ismerni meg. A 
Lélek segíti terjeszteni a jóhírt minden népnek, minden 
időben. 
  
Szentlecke:     1Kor 12,3-7.12-13 
Téma: minden Krisztushoz tartozó egyetlen testet alkot 
A vallomásban: ,,Jézus az Úr!'' fejezték ki a tanítványok 
a Jézus föltámadásába és az Atyja oldalára való föl-
emeltetésébe vetett hitüket (Fil 2,9-11). Jézust Úrnak 
vallani csak a Lélek erejéből lehetséges, a Lélekéből, kit 
az Atyja küld. A hit és a hitvallások egységét megterem-
tő Lélek működik az Egyház adottságainak, képességei-
nek és hivatalainak sokféleségében. De minden Krisz-
tushoz tartozó egyetlen testet alkot, és mindegyik az 
összesnek szolgálatában áll adományaival és képessé-
geivel.   
 
Evangélium:   Jn 20,19-23 
Téma:  Így kell járni a világban istenszerető, igénytelen 
lélekkel 
Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök (mennybemenet), 
Pünkösd: ez időbeli egymásutánban ünnepeljük Jézus 
,,megdicsőülésének'' húsvéti misztériumát és megváltá-
sunkat. A Lélek elküldése is húsvéti esemény, s ezért Sz 
János evangéliuma Húsvéthoz kapcsolja. A Föltámadott 
húsvéti köszöntése ,,Békesség!'', húsvéti ajándéka az 
öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka (vö. Gal 5,22), ki 
maga nagy húsvéti ajándék: a mindent összefoglaló. Ő 
köti össze örökre a tanítványokat a Föltámadt Úrral, 
egyesíti őket, és új világot teremt bűnbocsánattal.  
 
 Isten ajándéka: Szentlélek    A Szentlélek a 
,,fölséges Isten ajándéka'', nekünk is ajándékot hoz; 
élettel kedveskedik, édes, szép gyöngyélettel. A földi 
élet akkor édes, ha nem üres s ha nincs telve mu-
landósággal. A mulandóság fájós érzéssel tölti el 
öntudatunkat s ez telíti a világias lelket. Nem szeret 
szétnézni; magaslatokra nem emelkedik; a jövőbe 
nézni fél, a mélységet kerüli; ha pedig tényleg a 
mélybe néz, borzad s elváltozik arca. Amily mérték-
ben nőnek rajta a mulandóság öreg estéjének ár-

  
2020. 

máj – jún. 
 31 - 7. 

 
 
 

985. szám 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

Budapest XI., Bocskai út 67. 

 

HETI HÍRADÓ 

 

Kápolnaigazgató: Forgács Alajos kanonok. Lelkészi szolgálat: Müller György atya 
Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 33/a.  Telefon: +3630 179 5411 

Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után. 

 
A Szentlélek kiáradt az apostolokra. 

 
A keresztény egyház születésnapját jelentő 

 Pünkösdről az Újszövetség részletesen leírja, 
miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus 

által mennybemenetele előtt megígért  
Szentlélek a tanítványokra.  
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nyai, abban a mértékben vigasztalan. Van-e szomo-
rúbb látvány, mint egy ledér öreg embernek arca? 
Ellenben a Szentlélek a legmélyebb, a legerőtelje-
sebb, a legöntudatosabb életnek lelke... Ő is édes 
élettel kedveskedik, de ajándékai az élet teljét hoz-
zák: életet ad az Isten s megeleveníti; egészséget 
ad; erő megy ki belőle s a vérfolyásos lelkek, kiknek 
életük szétfolyik, meggyógyulnak; tiszta vért ad; 
szemvilágot ad: ,,respice'', nézz rám s ismerj föl. Hi-
tet ad, erőt, megindulást, megolvadást, ad könnye-
ket, lelkesülést, halhatatlan reményt.    Tűzzel jön a 
világ szelleme is; de tüze emészt; füstös és sötét; 
szenvedélyes; energiát ébreszt; erőlködéseket vé-
gez; nagy port ver föl; nagy lármát csap. Az emberek 
dolgoznak, lótnak-futnak, de kiélik magukat s min-
den ilyen élet olyan, mint a pásztortűz helye a virág-
zó rét közepén. Másnak juttatják életük erejét: az if-
júkor a gyönyörnek, a férfikor az érdeknek él, s miu-
tán kiadták erejüket, nem marad nekik más, mint a 
bánat s blazírtság. Szegény, leperzselt lelkek. Ellen-
ben a Szentlélek tüze, a bensőség melege, a lelkesü-
lés helye, az élet jótékony melege kiégeti a salakot, a 
rosszat! Emészti azt, amit a Szentírás rossz értelem-
ben testnek mond: mert ahol az uralkodik, ott meg 
nem marad; nem marad meg lelkem az emberben -- 
mondja az Úr -- mert test; de ezt a testi embert el-
pusztítom majd s kiöntöm lelkemet a nehézkes, ér-
zékies emberekre s prófétákat nevelek; kidörzsölöm 
szemeikből az álmot s mámort. Ez a tűz ég bennünk, 
belénk ég s nem akarunk szabadulni jótékony mele-
gétől. Ez az élet melege!    A világ lelke is akar vilá-
got teremteni, megújítani, átváltoztatni s nagy kul-
túrmunkát végezni, nagy intézményeket teremteni; 
de a földbe növeszti őket, ,,és elfordítják elméjöket 
és lesütik szemeiket, hogy ne lássák az eget'' (Dán 
13,9). Ellenben az Isten lelke a világot belülről, belső 
elveiből, a jóság- s igazságból akarja kialakítani, s 
azért aztán szépségbe fejleszti. Lelkeket szabadít föl 
szabadságra, melyek kevéssel beérik, s a világot, a 
munkát, az észt s vívmányait csak arra használják, 
hogy a lélek élete szépen, nemesen kifejlődjék. Mél-
tóságot, lázas önemésztést sehol, soha. Így kell járni 
a világban istenszerető, igénytelen lélekkel: úgy kell 
nézni minden virág szemébe, hogy mondja: azért 
vagyok, hogy én is ilyen szép legyek; úgy kell leülni 
a forrás mellé az árnyékos pázsitra s szeretettel 
gondolni az isteni mélységek forrásaira, melyek 
bennünk mint gondolatok s érzések fakadnak.  

Prohászka Ottokár gondolataiból   

 
 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
 
1. Május 29-én, pénteken gyóntatás este 5-6 óra kö-
zött, 
 
2. hétköznaponként reggel 7-kor szentmise (kivéve 
Pünkösdhétfőn reggel 8 óra).  
 
3. Május 30-án, szombaton reggel 7-kor igeliturgia. 
Pünkösd előestéjén este 6-kor szentmise, utána fél 8-
ig pünkösdváró szentségimádás, 
 
4. vasárnap a szentmisék a szokásos rendben zajlanak, 
a fél 10-es misére azonban a továbbiakban is kérjük a 

regisztrációt az alábbi űrlapon   Erre a szentmisére 
még lehet jelentkezni, 
 
5. június 1. Pünkösdhétfő, reggel 8-kor lesz szentmise. 
 
6. Gyónási lehetőségek a jövő héten: 
- pénteken du. 5-6, 
 
7. június 2-án, kedden este fél 7-től bibliaóra (nem 
nyilvános, csak online), 
 
8. június 4. csütörtökön, a trianoni évforduló napján a 
kápolnánkban du. 4-7 óra között szentségimádást tar-
tunk, közben gyónási lehetőség is lesz. 
 
9. június 5. elsőpéntek: reggel igeliturgia,  5-től gyónta-
tás, este 6-kor szentmise. 
 
10. június 6. szombaton: reggel 7-kor szentmise (első-
szombat). 
 
Az idősebbeket továbbra is kérjük, hogy az online köz-
vetítést vagy a hétköznapi szentmiséket válasszák.  
A fél 10-es szentmise közvetítése és a külön áldozási 
lehetőség továbbra is megmarad, 
 
A kápolnai szentmiséken 4 járványügyi szabály betar-
tását kérjük mindenkitől: 
- orrot és szájat befedő maszk vagy kendő viselése kö-
telező 
- csak tiszta kézzel menjünk be (kézfertőtlenítési lehető-
séget biztosítunk) 
- tartsuk meg a másfél méteres távolságot 
- csak egészségesen menjünk szentmisére, 
 
A vasárnap fél 10 órai szentmise és a keddi bibliaóra 
ezen a linken érhető el. A közvetítés később is megte-
kinthető.    - szerk. - 

 
 
Kedves Karolinások! Korábban jeleztük kápol-
nánk közösségének, hogy a SarokPont közösségi helyet 
(volt kávézót) úgy tudtuk csak megvásárolni az Alapít-
vánnyal közösen, ha eladjuk a Bp. XI.ker. Karolina út 
33. sz. alatti alagsori irodát. 
Tájékoztatok mindenkit, hogy az eladás, kiköltözés 
megtörtént. Természetesen az ott lévő iratokat, beren-
dezési tárgyakat, bútorokat már átszállítottuk az új kö-
zösségi helyre. Vannak olyan tárgyak, bútorok, amiket 
egyáltalán nem fogunk tudni használni a SarokPontban.  
Azokat hamarosan meghirdetjük a levelező listán, hogy 
ingyen elszállíthatók.  
Ahogy korábban is jeleztük, a közösségi programokra 
mindenkit szeretettel várunk, amint lehetőségünk lesz. 
Reméljük, hogy akik az irodát használták, itt is jól fogják 
érezni magukat. Szeretettel: a Karolina Egyesület veze-
tősége nevében   – Szabó Zsolt  –

 
 
Kápolnatakarítás: visszaállt a takarítás rendje az ere-
deti beosztás szerint. Május 29-én, pénteken pótolja a 
T.T.csoport az elmaradt nagytakarítást. 
Június 6-án a Vasbányai és Alpár családok végzik a 
szokásos heti takarítást. Köszönjük.   – Futakfalvi Bea – 
 

 

https://forms.gle/guJx8qSyNv85xTVM7
https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos

