
 

 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap jún. 14.    ÚRNAPJA 

 8  
 ½ 10   
kápolnában élő mise és online közvetítés 

   este 7 
 
Hétfő, jún. 15. ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN  
1Kir 21,1-16 7  
Mt 5,38-42 este 5-7     Gyóntatás 
 
Kedd, jún. 16.  
1Kir 21,17-29 7  
Mt 5,43-48 este 5-1/2 7 Gyóntatás  
 este ½ 7 - 7 Bibliaóra (online) 
   
Szerda jún. 17.  
2Kir 2,1.6-14 7  
Mt 6,1-6,1.16-18 
 
Csütörtök, jún. 18.   
Sir 48,1-15 7 
Mt 6,7-15 
 
Péntek, jún. 19. SZENT ROMUALD APÁT 
2Kir 11,1-4-9-18 7  
Mt 6,19-23 
 
Szombat jún. 20.  
2Krón 24,17-25 7 Igeliturgia 
Mt 6,24-34 este 6  
 
Vasárnap jún. 21. ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

 8  
 ½ 10  
 este 7  

 
 

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

 

 
HÉT LITURGIÁJA 

 
Olvasmány:  5Mz 8,2-3.14-16     
Téma: Az Úr kenyeret adott a pusztában éhező nép-
ének 
Pusztai útján Isten népe sokat tapasztalt, és olyan isme-
retekre tett szert, melyek további évszázadokon át tartó 
útján is érvényesnek bizonyultak, kiváltképp azt, hogy 
teljes egészében Istentől függnek. E függés jelképe, -- 
egyben Isten szerető gondoskodásának bizonyítéka -- 
volt a manna. A fölszólítás: ,,Gondoljatok rá...'' (5Mz 8, 
2), ,,ne felejtsétek'' (8,14) múltra és jövőre utal. A pusztai 
vándorlás során felkészültek a történelem megpróbálta-
tásaira. Isten neveli, kipróbálja népét, hogy javakban 
részesíthesse (8,16). Mózes 5. könyvében már egy jó-
létben élő néphez szól: tudnia kell, hogy nemcsak ke-
nyérrel él az ember. Az igaz mannát, „melyet nem ismer-
tél és atyáid sem ismertek'' (5Mz 8,3), Jézus adja majd 
Isten új népének.    
 
Szentlecke:     1Kor 10,16-17     
Téma: Akik az egy Kenyérből táplálkozunk, egy testet 
alkotunk Krisztusban. 
 
A szentségi lakoma részesülés Krisztus vérében, a hús-
véti Bárány kiontott vérében és részesülés az Ő testé-
ben, mely „értünk adatott'' helyettesítő és engesztelő 
áldozatul. Krisztus Teste egy, ezért mi, a sokaság, akik 
az egy Testet vesszük, egységet alkotunk: Krisztus Tes-
tét. Egy vagyunk, a Főn keresztül. Ez nem hasonlat, 
nem is egyszerű szókép, hanem fontos tény, és sokféle 
következménye van. Aki ,,nem különbözteti meg'' Krisz-
tus testét (1Kor 11,29), aki Isten Egyházát és minden 
tagját Krisztus Testeként nem tiszteli, ”az ítéletet eszik 
és iszik magára''. (Az Egyház a halálos bűnben áldozóra 
érti, de ez ugyanaz, mert minden bűn a Test ellen vét: a 
Főben, a testvér- tagokban, a maga tagjában.) E tannak 
más következménye Sz Pálnál: aki Krisztussal egy, nem 
tarthat közösséget démonokkal is: fussatok a bálvány-
imádástól! (10,14). Mit jelent ez ma? Legalábbis annyit, 
hogy hívő keresztény nem lehet ,,mindenben benne''; 
nem érthet egyet mindennel, nem cselekedhet úgy, mint 
a világ. Ez nem korlátozza szabadságát, ez életének 
alaptörvénye, és inkább fölszabadítja lehetőségeit a 
végtelenbe.   
 
Evangélium:   Jn 6,51-58    
Téma: Jézus Teste valóban étel, Jézus Vére valóban 
ital. 
 
Jézus megalapítja az Eucharisztiát. Nemcsak a maga 
személyében való hitet követeli, hanem valóságos véte-
lét a Kenyérnek, amely Ő maga. Még nyersebben meg-
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Kedves Testvérek, 

a Heti Híradó a nyári hónapokra szabadságra 
megy, 

ezzel a számmal elköszönünk. 
 

Kellemes nyarat és jó egészséget kívánunk a 
kápolna Híveinek! 

Legközelebb szeptember elején jelentkezünk.   
– szerk. - 

 



mondja: Ahhoz, hogy éljünk, szükséges ennünk az Em-
berfia testét, innunk az Ő vérét. Lehetséges ez? Ha 
,,testileg'', biológiailag értjük: nem; a Lélek tesz élővé (Jn 
6,63). Vagy csak szellemileg értsük, csak az Őbenne 
való hitre? Hallgatói jól értették, hogy valami mást mon-
dott, azért is a fölindulás közöttük, mikor a „magyarázat'' 
elmarad, és csak ismétli a Teste fizikai vételének szük-
ségességét. Csak az utolsó vacsorán értik majd meg a 
tanítványok Jézus szavainak jelentését. Távozta után 
ünneplik majd az ,,Úr vacsoráját'' (1Kor 11,20), amely az 
egy Testet vevő sokból is Krisztus egyetlen Testét for-
málja. 
 
Mindenek üdvösségére   A keresztoltárán Jézus a 
Testét engesztelő áldozatul adta Atyjának: váltságdí-
jul és tisztító fürdőnkül kiontotta a vérét. Nyomorult 
rabszolgaságból akart kiváltani, és bűnünk adóssá-
gából tisztára mosni. -- E nagy kegyelem-művére 
tartós emlékezésül hagyta híveinek a maga Testét 
ételül, a maga Vérét italul, a kenyér és bor színe 
alatt. -- Mit lehetne drágábbat adni ennél az asztal-
közösségnél?! Nincs szentség oly üdvhozó, mint ez: 
mert itt eltörlődik a bűnadósság, sokasodnak az 
erények, s a lélek eltelik minden égi adománnyal. -- 
Az Egyház élőkért és holtakért bemutatja a Szentsé-
get, hogy mindenek javára tegyen, hiszen mindnyá-
junk üdvösségére alapíttatott. Nyelv nem képes kife-
jezni e Szentség drága értékét. Emlékét idézzük 
benne a mindent meghaladó szeretetnek, melyet 
szenvedésében mutat Krisztus mi irántunk. -- Hogy a 
hívők szívébe e nagyszerű szeretetet tartósabban 
belevésse: azért rendelte ezt a Szentséget a végva-
csorán, miután a régi húsvéti bárány szertartását 
befejezte tanítványaival és e világból az Atyához át-
menőben volt.   Kínszenvedése állandó emlékéül 
akarta, ősi előképek beteljesüléséül, minden csodái 
legnagyobbjának. Hátrahagyott ezzel tanítványainak 
-- kik búslakodtak az Ő eltávozásán, -- egy egyedül-
álló Vigaszt, Önmagát.  (Aquinói Sz Tamás)   

 
 
ÜNNEPEINK 
 
június 15. Árpádházi Boldog Jolán IV. Béla magyar király 
és a konstantinápolyi császári családból származó 
Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született. Rokonai 
között van Magyarországi Szent Erzsébet, és Prágai 
(Csehországi) Szent Ágnes; két nővére Boldog Kinga és 
Szent Margit. A szülői házban mindössze öt évet töltött 
melybe beleesik a tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ek-
kor szentéletű nővére gondjaira bízták. 17 éves korában 
Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem személyében a 
legméltóbb férj oldalára került. 23 évet töltött példás ke-
resztény házasságban. Három gyermeket szült minden-
ütt bőkezű ajándékokkal segítette a szegényeket, özve-
gyeket és árvákat. Két klarissza monostort alapított. Fér-
je halála után a szintén özvegységre jutott Kinga nővé-
rével vagyonát felosztva az ószandezi klarissza monos-
torba vonult. Szent Kinga halála után a gnieznói monos-
torba költözött. Kitűnt alázatosságával és imaéletével. 
1298. június 11-én halt meg.  
 
június 19. Szent Romuáld apát Ravennában született 
952-ben. Húszéves volt, amikor megrendülve látta, hogy 
apja hogyan ölte meg egyik embertársát. Ekkor kolos-
torba lépett. Több helyen megpróbált szigorítani a kolos-

tori életen. Ezzel az volt a célja, hogy összhangba hozza 
a remeteség vezeklését a kolostori közös élettel. Ca-
maldoliban alapított kolostora 1012-től anyaháza lett az 
általa alapított kamalduli szerzetnek. 1027. június 19-én 
halt meg. 

 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legutóbb ki-
adott rendelkezésében június 14-től, úrnapjától kezdő-
dően visszavonta felmentését a vasárnapi szentmisén 
való részvétel kötelezettsége alól. Az idősebb, veszé-
lyeztetett, ill. beteg testvérekre a kötelezettség továbbra 
sem vonatkozik.  
 
A hétköznapi és a vasárnapi szentmisék a szokásos 
rend szerint folytatódnak. 
 
A vasárnap fél 10-es misére még utolsó alkalommal 
kérjük a regisztrációt az alábbi űrlapon. Ezt a szentmi-
sét Bálint atya tartja. 
 
Gyónási lehetőségek: 

- június 15-én, hétfőn este. 5-7, 
- június 16-án, kedden este. 5-½ 7,  
  utána bibliaóra (nem nyilvános, csak online), 

  - június 14-én a ½ 10-es szentmise előtt és után   
    Bálint atya gyóntat. 
 
A fél 10-es szentmise közvetítése és a vasárnap délelőt-
ti külön áldozási lehetőség (½ 11-½ 1) június 14-én lesz 
utolsó alkalommal. 
 
A kápolnai szentmiséken 4 járványügyi szabály betar-
tását továbbra is 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 szívből köszöntjük őt. 
Janó Kápolnánkban kezdett újmisés papként, és két 
éven át itt szolgálta Istent és a híveket, csiszolgatta kö-
zösségünket. 
Június 14-én az esti szentmisén imádkozunk érte. A 
miseszándék érte fog szólni. Miután személyes talál-
kozóra 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 – 

 
 
Kápolnatakarítás: Június 20-án az Ifjú Házasok cso-
portja, és július 4-én Magyar Sarolta végzi a szokásos 
heti takarítást. Köszönjük.                – Futakfalvi Bea – 

https://forms.gle/3JFCSLvDkBdnrjXL8
https://forms.gle/3JFCSLvDkBdnrjXL8

