
 

 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap jún. 7.   SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 

 este 7  
 
Hétfő, jún. 8. SZENT ÁGNES 
1Kir 17,1-6 7  
Mt 5,1-12 este 5-7     Gyóntatás  
  
Kedd, jún. 9. SZENT EFRÉM DIAKÓNUS 
1Kir 17,7-16 7   
Mt 5,13-16 este 5-1/2 7 Gyóntatás  
 este ½ 7 - 7 Bibliaóra (online) 
 
Szerda jún. 10.  
1Kir 18,20-39 7  
Mt 5,17-19 
  
Csütörtök jún. 11. SZENT BARNABÁS APOSTOL 
1Kir 18,41-46 7  
Mt 5,20-26 
  
Péntek, jún. 12.    
1Kir 19,9a.11-16 7   
Mt 5,27-32 
 
Szombat jún. 13. PÁDUAI SZENT ANTAL 
1Kir 19,19-21 7 Igeliturgia 
Mt 5,33-37 este 6  

 
Vasárnap jún. 14.    ÚRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 

   este 7 
 
HÉT LITURGIÁJA 

 
Olvasmány:  2Mz 34,4-6.8-9     
Téma: Az Úr irgalmas és kegyes Isten 
A Sínai hegynél Isten Mózesnek és az egész népnek élő 
és jelenlévő Istenként mutatkozott meg. Magában sokfé-
le vonást egyesít: szent és meg nem közelíthető; de 
mégis: közeli és irgalmas Isten. Az Ő irgalmához, hosz-
szú tűréséhez és hűségéhez újra meg újra kiáltanak se-
gélyt- és bocsánatot kérő imák az Ószövetségben. 
Megbocsát és segíti hűtlen népét, kíséri híven őt pusztai 
útján és a történelem folyamán.  
 
HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 
Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 

 
Szentlecke:     2Kor 13,11-13     
Téma: Krisztus által részesülünk az Atya szeretetében 
és a Szentlélek erejében 
 
A szentlecke örömmel kezdődik, és a kegyelem, szere-
tet, egység hármasával végződik. Jézusnak és Egyhá-
zának valódi mivolta csak a Szentháromság tanából ért-
hető. ,,Isten szeretete'' nyilvánult meg ,,az Úr Jézus 
Krisztus kegyelmében'', és mutatja erejét az Egyházban, 
,,a Szentlélek közösségében''. Ahol e közösség él, ahol 
a keresztényeknek egy a szívük-lelkük és békében él-
nek (2Kor 13,11), ott az öröm oly öröm, amit sosem 
,,unni meg'': új mindig, nagy mindig adásban is, kérés-
ben is. Ebbe a levélzáradékba beletette Pál az egész 
evangéliumot... Neki a Szentháromság nem távoli, meg-
közelíthetetlen titok. Jézus Krisztusban a rejtett Isten 
látható Istenné lett, a mi jelenünk és jövőnk Istenévé.   
 
Evangélium:   Jn 3,16-18    
Téma:  Isten üdvözíti azokat, akik hisznek az Ő Egyszü-
lött Fiában 
Isten, a Fiú, a Szeretet: ez a Háromság, melyről ez az 
evangélium szól. A Fiú megváltói művét Isten és a Sze-
retet hordozza: az Atya és a Szentlélek. Tanúskodhat 
róla az evangélista, mert tudja, mert látta (3,11). Jézus 
személyében lett az Atya láthatóvá és az Ő valóságos 
szeretete érezhetővé (Jn 14,9). A Szeretet kilép Istenből 
és a világnak ,,adatik'' a Fiúban. Megváltani, nem meg-
vádolni jön. A világ nem tehet mást: hagyja magát meg-
váltatni, elfogadván Isten ajándékát. A hit annyi, mint 
megnyílni Isten előtt, átengedi magunkat! Aki az Igazság 
és Isten Szeretete elől bezárul, annak nem kell többé 
vád vagy ítélet: önmaga zárta ki magát Isten életéből. 
 
Óh Isten, magadért teremtettél engem, hogy a ma-
gam módján szolgáljak neked. Hivatásos életművet 
gondoltál ki számomra, különbözőt mindattól, amit 
mások elé tűztél. Csak egy kis szeme vagyok a lánc-
nak, egy kis tagja a szellemi lények nagy közössé-
gének, de nem semmiért teremtettél engem: tennem 
kell a jót. Munkálkodnom kell műveden.    Így aka-
rom magamat átadni teneked egészen. Akárhol va-
gyok, akármi vagyok, ettől el nem szabad tántorít-
tatnom magam. Ha megpróbáltatás ér, szolgáljon 
neked megpróbáltatásom. Ha hosszú életet adsz, ha 
rövidet: te tudod, miért. Te mindig, mindenről tudod, 
hogy mire jó.    Isteni Megváltóm, azért jöttél erre a 
világra, hogy Atyádnak akaratát cselekedd, nem a 
magadét.    Óh, add meg nekem is, hogy tökéletes 
gyermeki egyszerűséggel vessem alá magam az is-
teni akaratnak, a tiednek és Atyádénak! Nem kíván-
hatok jobbat, mint követni akarlak, akárhová mégy, 
nem a magam okosságára. Azért megígérem neked, 
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Uram, kegyelmed segítségével: követni akarlak 
akárhová mégy, nem magam akarom megszabni 
utamat. Nem akarok türelmetlen lenni. Ha egyszer 
homályban és kétségben hagysz, ha szükség vagy 
megpróbáltatás ér, nem akarok panaszkodni, morgo-
lódni. Tudom, hogy nem hagyod el soha azt, aki Té-
ged keres, hogy sohasem csalatkozhatik, aki benned 
bízik.    Hozzád kiáltok, hozzád könyörgök: minde-
nek előtt védelmezz meg önmagamtól, hogy más 
akaratot ne kövessek a tiéd helyett!    Átadom ma-
gam neked és rád bízom magam egészen. Te böl-
csebb vagy nálam és jobban szeretsz, mint én ma-
gamat. Teljesítsd rajtam kegyelmesen felséges 
szándékodat, akármi legyen az! Cselekedjél bennem 
és általam! Azért vagyok a világon, hogy neked 
szolgáljak, hozzád tartozzam, a Te szerszámod le-
gyek. Hadd legyek vak eszközöd! Nem kérem, hogy 
lássak, nem kérem, hogy tudjak, csak hogy szer-
számod lehessek.    Óh megfoghatatlan Teremtő, 
imádlak. Olyan vagyok előtted, mint egy porszem, a 
tegnap jószága, a most elmúlt óra teremtménye. 
Egy-két évre kell csak visszanéznem, és nem vol-
tam. Én nem voltam, és a dolgok mentek a maguk 
útján nélkülem is. Te azonban öröktől fogva vagy.    
Óh nagy Isten, Te elég voltál magadnak öröktől fog-
va. Az Atya elég volt a Fiúnak és a Fiú az Atyának. 
Hát ne lennél elég nekem, szegény teremtményed-
nek: Te, aki oly nagy vagy, nekem, aki oly kicsiny 
vagyok! Benned megtalálok mindent, amit óhajtha-
tok. Elég nekem, ha Te az enyém vagy. Ez bősége-
sen, kicsordulón betölti minden vágyamat.    Add hát 
nekem magad, mint én neked adom magamat, én 
Istenem! Magadat add nekem! Kegyelmednek meny-
nyei munkája szívemben oly bensőséges, olyan je-
lenvaló, oly mindent átjáró, amilyen munkálkodásod 
az egész világon. Benne vagy minden képességem-
ben, minden hajlamomban, minden tervemben, min-
den művemben. Erősíts hát, óh hatalmas Isten ben-
sőséges erőddel, vigasztalj állandó békéddel, tölts 
arcod szépségével, világosíts meg teremtetlen fé-
nyességeddel, tisztíts meg kimondhatatlan szentsé-
ged illatával. Engedd, hogy elmerüljek benned, adj 
innom kegyelmed árjából, amennyire egy halandó 
ember ezt kívánhatja, -- abból az áradatból, amely az 
Atyából és a Fiúból forrásozik, a valódat tükröző 
örökkévaló Szeretet kegyelméből. Amen. 

 (Newman bíboros imája, Sík: DB, 37)  

 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
 
1. hétköznaponként reggel 7-kor szentmise.  
 
2. vasárnap a szentmisék a szokásos rendben zajlanak, 
a fél 10-es misére azonban a továbbiakban is kérjük a 
regisztrációt az alábbi űrlapon   Ezt a szentmisét Bálint 
atya tartja. 
 
3. Gyónási lehetőségek: 
- június 8-án, hétfőn   este. 5-7, 
- június 9-én, kedden este. 5-1/2 7, utána bibliaóra 
(nem nyilvános, csak online), 
 
4. június 13-án szombaton reggel 7-kor igeliturgia. 
 

 

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. - 

 
A sokatok által ismert és szeretett Varga János atya, 
vagy ahogyan talán jobban tudjátok, JANÓ,   június 17-
én ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. 
Ebből az ünnepi alkalomból most így on-line módon is 
szívből köszöntjük őt. Janó Kápolnánkban kezdett, mint 
újmisés pap, és két éven át itt szolgálta Istent, a híveket 
és  csiszolgatta közösségünket. 
Ő vezette be Kápolnánkban, hogy a hétköznap reggeli 
szentmiséken rövid szentbeszédet is mondott. Rendez-
vényeinken is igen aktívan részt vett. Gyönyörű, élveze-
tes basszus hangját bemutatva énekelt a Karolina Bá-
lon, eljött énekkari kirándulásainkra, sőt sokszor be is 
állt közénk szerepelni, bekapcsolódott a csoportjaink 
összejöveteleibe. Amikor a jó Isten már más plébániákra 
vezérelte őt, akkor is Igen sokszor meglátogattuk, akár 
az Örökimádás Plébánián, akár a Várban, akár a 
Remetekertvárosi Plébánián, sőt még Bécsben is, ahol 
Ő még most is a Pázmáneum házfőnöke.  
Június 14-én, az esti szentmisén imádkozunk érte. A 
mise szándék érte fog szólni. 
Miután személyes találkozóra most nem nagyon nyílik 
lehetőségünk, imáinkban emlékezzünk Rá szeretettel, 
kérve további életére  és szolgálatára a jó Isten áldását 
és a papok édesanyjának, Szűz Máriánál pártfogását. 
                                                           – Végh Pál – 

 
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 kö-
zösségi programokra mindenkit szeretettel várunk, amint 
lehetőségünk lesz. Reméljük, hogy akik az irodát hasz-
nálták, itt is jól fogják érezni magukat. Szeretettel: a Ka-
rolina Egyesület vezetősége nevében – Szabó Zsolt  –

 
Kápolnatakarítás: Június 6-án a Vasbányai és Alpár 
családok, és június 20-án az Ifjú Házasok csoportja vég-
zi a szokásos heti takarítást. Köszönjük. 
                                                    – Futakfalvi Bea – 

 

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

