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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi  
olvasmányok 

szentség-
imádás 

ünnepek egyéb 

2.28. 
Vasárnap 

8 
½10 
11 

este 6 

† Edina és élő családja 

 
 
 

Mz1 22,1-2 
Róm 8,31b-34 
MK 9,2-10 

 
NAGYBÖJT  
2. VASÁRNAPJA 

  

3.1. 
Hétfő 

7 Élő Fruzsina 
Dán 9,4b-10   
Lk 6,36-38 

du. 5–7   

3.2. 
Kedd 

7 
Élő Cecília, élő és † 

családtagok 
Iz 1,10.16-20 
Mt 23,1-12 

du. 5–½ 7 
BOLDOG 

 BÁTHORI LÁSZLÓ 
½ 7: Bibliaóra 

3.3. 
Szerda 

7 Élő Bence 
Jer 18,18-20   
Mt 20,17-28 

du. 5–7   

3.4. 
Csütörtök 

7 Papi hivatásokért 
Jer 17,5-10  
Lk 16,19-31 

du. 5–7 
SZENT KÁZMÉR 

LENGYEL KIRÁLYFI 

½ 7-7 
szentségimádás 
hivatásokért 

3.5. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Ter 37,3-4.12-
13a.17b-28 
Mt 21, 33-43.45-46 

du. 5–6 
ÁRPÁD HÁZI  
BOLDOG ERZSÉBET 

első péntek 
5-től gyóntatás,  
6-kor szentmise 
½ 7: keresztút 

3.6. 
Szombat 

7 
este 6 

 
 
 

Mik 7,14-15.18-
20    
Lk 15,1-3.11-32 

   

3.7. 
Vasárnap 

8 
½10 
11 

este 6 

† László 
 

Hálaadásul 87. sz.n. 
 

Kiv 20,1-17  
Jn 2,13-25 

 
NAGYBÖJT  
3. VASÁRNAPJA 

 

Március 2-án a felnőtt hittant Birher Nándor tartja, 
online közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában, melyet a YouTube-csatornánkon is 
élőben közvetítünk. Gyuri atya várja azok jelentkezését, 
akik szívesen közreműködnek a keresztúti imádság 
vezetésében, az elmélkedések felolvasásában. 
 
A héten első péntek, este 6-kor is van szentmise, 5-től 
gyóntatás. Első szombaton pedig reggel 7-kor 
szentmise van, nem igeliturgia.    
 
Az elsőáldozási felkészítést Csóka András vezeti a 
SarokPontban, és mindig szerdai napon 6 – ¾ 7 között 
kerül rá sor. 
 
Bérmálásra felkészülés kezdődik március 4-én, 
csütörtökön este 6-kor a Sarokpontban. 
 
A mai vasárnapi perselygyűjtés a katolikus 
iskolák  támogatására szolgál. 
 

Csomagolt tartós élelmiszer gyűjtése márc. 13-14-én, 
szombat-vasárnap a szentmisék előtt és után lesz a 
SarokPontban. 
  
Kedves Kápolnaközösség és Karitász Munkatársak! 
A Karitász csoport vezetéséről 12 év után lemondtam. 
Szükségessé vált a csoport megfiatalítása és ennek nem 
szeretnék az útjába állni. Köszönöm, hogy egy olyan 
csoportot vezethettem, amely a Magyar Karitász 
hivatalos újraindulása  előtt már működött és közvetítette 
Krisztus gondoskodó szeretetét a Kápolnaközösség 
tagjainak. Külön köszönöm Szabó Ferencné 
támogatását, aki megalakulása óta tagja volt a 
csoportnak, valamint a Karitászmunkatársak segítségét a 
munkámhoz. A Csoport vezetését Thaler Adrienn vette 
át. 
Az új vezetőnek mindenek előtt az Úristen áldását, sok 
erőt és ötletet kívánok ehhez a szolgálathoz. 
                                                              dr. Baráth Éva  
 

Kápolnánk egész közösségével együtt szívből és hálásan 
köszönjük Baráth Éva szolgálatát, figyelmességét, 
áldozatait. Nem könnyű ennyi felé figyelni: központi 
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útmutatásra, munkatársakra, egy-egy mindenkit érintő 
gyűjtésre, rászorulókra, hivatalos ügyintézésre, 
ünnepekre, alkalmi kedvezményekre. Az, hogy nem 
magunkra figyelünk, sok munkával jár, de együtt jár vele 
az Úrtól kapott erő, emberek köszönő szava és szíve, és 
egy belső öröm is. Ezért éljük át:  "köszönöm, hogy 
segíthettem!"  Minden munkatársnak - az előző 
vezetőnek, Szabó Marikának  is - együtt köszönjük, hogy 
szívvel és készséggel segítettek, segítenek - és 
amennyire lehet, kérjük továbbra is. Ami nincs korhoz 
kötve: az imával a háttérben nagyon nagy  segítséget 
adhatunk. 
Óriásit változtak a  körülmények; az eddigi munkatársak 
is egyre idősebbek... Nagy kihívás ebben a helyzetben 
megkeresni a "karitász" egész profilját  és hozzá a 
munkatársakat. Ehhez kérem, hogy ha Adrienn valakiket 
kérdez vagy kér, vállaljuk szívesen és segítsünk.  

Hálás szívvel és békével:                   György atya    
 

A kápolnatakarítást február 27-én a Bayer család, és 
március 6-án a Lapis család vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 

 
Olvasmány: Ter 22, 1-2.9a.10-13.15-18. 
Téma:  (Ábrahám Isten parancsára kész feláldozni fiát, 
az ígéret gyermekét.)  
Ábrahám hitének „szakító próbája” volt a parancs: 
egyetlen fiát áldozza föl. Ezzel Isten látszólag saját 
ígéretét és Ábrahám jövőjét is kérdésessé tette. Ilyen 
kiszámíthatatlan, hataloméhes, kegyetlen hát az Isten? 
Szüksége van-e ilyen próbákra, hogy tudja, mi lakozik az 
emberben? Istennek nincs szüksége rá, sokkal inkább az 
embernek kell megsejtenie, hogy Isten ijesztően 
hatalmas, felfoghatatlanul más! Kín és lemondás által kell 
az embernek bensőleg nőnie, s elérnie azt a belső 
szabadságot, mely voltaképp egyedül teszi őt emberré.  
Szentlecke: Róm 8, 31b-34  
Téma:  (Isten egyszülött Fiát adta áldozatul értünk.)  
Isten népe Ábrahámban látta a hívő ember mintaképét. 
Az iszlám hívei számára is ő az első és „tökéletes 
muzulmán”, -- mert teljesen ráhagyatkozott Isten 
akaratára. De a keresztény hit emellett Izsákban, az 
egyetlen Fiúban, aki föláldoztatására megy, Krisztus 
képét ismeri föl. Izsák valójában nem lett áldozat, az ő 
helyébe és miértünk, mindnyájunkért Isten egyetlen Fiát 
adta át. Szemünkben ez érthetetlen titok, mert nincs sem 
Isten szentségéről, sem igazságosságáról, sem az Ő 
végtelen szeretetéről eléggé beható fogalmunk. Csak azt 
„tudjuk” (Róm 8,28), hogy Istennek minden tette az Ő 
szeretetéből folyik, és elég hatalmas arra, hogy 
megmentsen mindenkit, aki Benne bízik.  
Evangélium: Mk 9, 2-10  
Téma:  (A kereszthalál előtt a mennyei Atya tanúskodik, 
hogy Jézus az ő szeretett Fia.) 
Jézus táborhegyi megdicsőülésének leírását megelőzi 
Péter vallomása az Ő Messiás voltáról (Mk 8,29), de 
Jézus kínszenvedésének előrejelzése és keresztjének 
követésére szóló meghívás is! A Jézusról szóló teljes 
kijelentéshez mindkettő hozzátartozik: a Kereszt és a 
Megdicsőülés. A felhőből hangzó szózat Jézust 
Messiásnak jelenti ki, akárcsak a keresztelésekor (Mk  

A járványhelyzet hírei  
–  A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– Január 31-től az esti hatos szentmisére megszűnt a 
regisztrációs kötelezettség.  
– A ½ 10-es szentmisét és a hittanórát, valamint a 
keresztutakat online is közvetítjük a kápolna YouTube 
csatornáján. 
– A vasárnap fél 10-es misén csak regisztrációt követően 
lehet részt venni. A misére ezen a linken keresztül lehet 
regisztrálni: https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, 
mely minden levelezőlistára küldött levél láblécében, a 
honlapon, a Heti Híradóban és a facebook-csoportban is 
megtalálható.  Akinek problémát okoz a Google-űrlap 
használata, e- mailben vagy telefonon is jelentkezhet  
Nardai Katalinnál (nardaikati@gmail.com 0620 
9993851). A regisztrációt szombat este 6 órakor 
lezárjuk. A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 
 
 
 

9,7; 1,11). Jézus a Mózes jövendölte próféta (Mk 9,7; 5Mz 
18,15): Ő nagyobb Mózesnél és Illésnél. De csak 
föltámadása után értik meg majd tanítványai, hogy 
voltaképp ki Ő, és csak akkor lesznek képesek szólni 
Őróla és mindenről, ami történt, és amit hallottak Tőle. 

Útravaló  
Ha nem kapsz meg mindent, amire szükséged lenne, 
hiányt szenvedsz. De a hiány felébresztheti benned a 
küzdeni vágyást, és megtapasztalod képességeidet, a 
benned rejlő erőt. Az élet beteljesedéséhez szükséges a 
hiányok elviselése, a komforthatárok kitolása. Aki 
mindent megkap, nem ismeri annak ízét, büszkeségét, 
hogy megteremtett valamit.  

Ami biztonságot ad, például az anyagiak, az 
összeköttetések, az gúzsba is köthet. Amikor lemondasz 
ezekről, nemcsak kiszolgáltatottságot élsz át, hanem 
szabadságot is. 
Amikor megkülönbözteted azt, ami fontos, attól, ami 
nélkülözhető, átéled az evangélium bíztató szavát: „Ne 
aggódjatok a holnapért, a holnap majd aggódik 
önmagáért.” (Mt 6,34) S ahogy Szent Pál, te is 
megtanulod, hogy beérjed azzal, amid van. Tudsz 
szűkölködni és tudsz bővelkedni is.(Fil4,12). 

Amikor meg kellene hallgatni a másikat, de csordultig 
vagy önmagaddal, akkor nincs tere annak, amit a másik 
mondana neked. De ha gondolataidtól, elvárásaidtól 
kiüresedsz, és helyet adsz a másiknak, kibírod csendjét, 
nem akarsz tőle semmit, viszont éber érdeklődéssel, 
jóindulatúan figyelsz, akkor a másik lelke megnyílhat, 
megmutatkozhat önmaga számára is. Befogadóképessé 
válhat. Kapcsolat születhet. 

Simon Weil különösen érzékenyen veszi észre, hogy 
kapcsolataink csak akkor sikerülnek, amikor nem minden 
rendelkezésünkre álló lehetőséget, hatalmat használunk 
ki. Ez is kiüresedés.  

  (Mustó Péter: Megszereted, ami a tiéd, részlet) 
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