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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.14. 
Vasárnap 

½ 10 

 
† Imre 

 

2Krón 36, 14-16.19-
23 
Ef 2,4-10 
Jn 3,14-21 

 
NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA 

 online közvetítés 

3.15. 
Hétfő 

  
Iz 65,17-21   
Jn 4,43-54 

du. 5–7   

3.16. 
Kedd 

  
Ez 47,1-9,12 
Jn 5,1-16   

du. 5–½ 7  ½ 7: Bibliaóra 

3.17. 
Szerda 

  
Iz 49,8-15 
Jn 5,17-30 

du. 5–7 SZENT PATRIK PÜSPÖK  

3.18. 
Csütörtök 

  
Kiv 32,7-14 
Jn 5,31-47 

du. 5–7   

3.19. 
Péntek 

  
2Sám 7,4-5a.12-
44a.16 
Mt 1,16.18-21.24a 

du. 5–½ 7 SZENT JÓZSEF ½ 7: keresztút 

3.20. 
Szombat 

  
Jer 11,18-208 
Jn 7,40-53 

   

3.21. 
Vasárnap 

½ 10 

† Jenő 

Csernus és Horváth 
család † és élő tagjai 

Jer 31,31-34 
Zsid 5,7-9 
Jn 12,20-33 

 
NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA 

online közvetítés 

Március 16-án a hittanórát Birher Nándor tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk, 
melybe most online lehet bekapcsolódni, Az élő közvetítés 
a YouTube-csatornánkon érhető el. 
 
Amíg nincsenek nyilvános szentmisék, a szentségimádás 
alatt gyónási lehetőség van. 

 
A Katolikus Karitász „Tartós szeretet” elnevezésű 
nagyböjti élelmiszergyűjtéséhez köszönjük az eddig 
beérkezett adományokat. Az utalásokat még március 18-
ig fogadjuk a kápolna számlájára, utána az eddig befolyt 
összeget eljuttatjuk a Katolikus Karitásznak:  

Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolna 
11100104-18246197-36000001  
közlemény: élelmiszer adomány 

Előre is köszönjük a testvérek bőkezű adakozását! 
Thaler Adrienn 

 
Az Új Ember és Keresztény Élet újságok – amíg nincs 
nyilvános szentmise – elvihetők a kápolnából a 
szentségimádás ideje alatt.                           dr.  Baráth Éva 
 

A kápolnatakarítást március 12-én, pénteken a cserkészek 
vállalták. A következő heti takarítás elmarad. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 

A járványhelyzet hírei  

 
- Erdő Péter március 5-én kiadott, egyházmegyénkre 
vonatkozó járványügyi rendelkezései értelmében 
kápolnánkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, 
keresztúti imádság) március 8-a hétfőtől szünetelnek. 
Tehát mindannyian felmentést kaptunk a vasárnapi 
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, keressünk 
azonban a vasárnap megszentelésére más módot (online 
szentmise, közös családi imádság, Szentírásolvasás, 
rózsafüzér stb.)  
- Bátorítjuk a híveket, hogy otthonról kapcsolódjanak be a 
szentmisékbe. Továbbra is vasárnap fél 10-kor 
közvetítjük a kápolnai szentmisét a kápolna YouTube-
csatornáján, de a televízióban és az interneten számos 
egyéb szentmiseközvetítés is elérhető.  
- A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei 
különösen is fontosak, ezért nyitva maradhatnak. Ennek 
köszönhetően továbbra is van lehetőség 
szentségimádásra kápolnánkban hétköznap 5-től 7-ig. 
Nagyon ajánljuk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.  

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
március 
14–21. 

1016. szám 

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-03-19
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-03-19


- A hittanórákba és a keresztúti imádságba csak online 
lehet bekapcsolódni. Áldozni egyelőre nem lehet, csak 
kivételes esetben. 
 
Ebben az új vírushullámban újra komoly hívást kapunk, 
hogy mélyítsük el Atyánkba és gondviselésébe vetett 
bizalmunkat, személyes imánkat, tudatos húsvéti 
készületünket és találékonyan keressük az egymásra 
figyelő szeretet lehetőségeit 

 
Kápolnánk búcsúnapján, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén, március 25-én este 6-kor Kelemen Imre 
kápolna-igazgató atya mond kápolnánkban zártkörű 
szentmisét, amit a Mária Rádió élőben közvetít, és online 
a kápolna csatornáján is bekapcsolódhatunk. Gyuri atya 
 
Állj ki az élet mellett és áldás lesz rajtad! 
Kedves Karolinás Adoptálók és leendő Adoptálók! A 
lelki adoptálás egy Isten színe előtt tett ígéret, amelyben 
elkötelezzük magunkat, hogy 9 hónapon keresztül 
mindennap imádkozunk egy már megfogant, de 
abortusszal fenyegetett magzat életéért, akit csak Isten  

Olvasmány: 2Krón 36,14-16.19-23  
Téma:  Isten igazságos haragját és irgalmát mutatja a 
választott nép száműzetése és megszabadulása. 
A Krónikák 2. könyvének záró fejezete Isten népének 
történetét visszatekintő teológiával értelmezi. Ez a 
történelem Jeruzsálem büntető elítélésével ér véget (Kr.e. 
581). A krónikaíró azonosul Jeremiás és Ezekiel próféták 
ítéletével. Isten a prófétái által egyre intett és óvott. De a 
királyok és papok nem hallgattak a prófétákra, és övék a fő 
felelősség a nép bukásáért. Végül jött az ítélet: 
Jeruzsálemet feldúlták, és a nép nagy részét 
száműzetésbe vetették. De Isten utolsó szava a bűnös 
fölött nem ítélet, hanem irgalom. Ezt tapasztalta Izrael 
történelme folyamán gyakorta, mint Istennek e nagy 
büntető ítéletében is. Ha Isten büntet, nem pusztítani akar, 
hanem eszmélésre és megtérésre hív. 
Szentlecke: Ef 2,4-10   
Téma:  Isten Krisztussal életre keltett minket is, bűneink 
miatt halottakat. 
Az ember eltávolodott az Istentől, ezért közelebb áll a 
halálhoz, mint az élethez (Ef 2,1-3). Ehhez a kijelentéshez 
csatlakozik a mai olvasmány: De Isten föltámasztott minket 
Krisztussal, és a mennyben maga mellett helyet adott 
nekünk. Halott az ember, aki elfordult Istentől, és a maga 
énjébe zuhant. Az ilyennek a megszabadításához nagyobb 
csoda kell, mint a világ teremtése volt. Csak szeretet 
művelheti ezt a csodát – és meg is tette. A megváltottakban 
ez a szeretet láthatóvá lesz, megnyilvánul abban, ami jót 
cselekszünk; ez az Úristen örök szándéka, és nekünk napi 
feladatunk. 
Evangélium: Jn 3,14-21  
Téma: Isten a mi üdvösségünkért küldte el egyszülött Fiát 
a világba. 
A János evangélium szerint Jézus keresztre feszítése 
egyszersmind az Ő isteni fönségre való magasztalása (Jn 
12,32; 17,1-2). Halála órája az Ő fölmagasztaltatása. Ami 
pedig Jézussal történt, az közvetlen velünk is történik: a 
hívő Őáltala az örök élet részese. Ezt az életet ember 
semmiképp nem érdemelheti ki, mert a szeretetet nem 
lehet, kiérdemelni''. De tárulkozzék föl, határozza el,   

ismer. Azért imádkozunk, hogy e gyermek 
megszülethessen és szeretetben és törvényes családi 
körülmények között nőhessen fel. Az ima az év 
bármelyik napján elkezdhető az ígéret elimádkozásával, 
de általában ünnepélyesen, szentmise keretén belül 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (2021. március 
25.) indul el. A vírus-helyzet miatt sajnos ebben az évben 
sem tudjuk megtenni, hogy ígéretünk szentmise keretein 
belül ünnepélyesen hangozhasson el. De ha személyesen 
nem is, megtehetjük, hogy csatlakozunk március 25-én 18 
órakor az online módon közvetített ünnepi szentmiséhez, 
ahol elhangzik az az ígérettétel, amit az ima kezdőnapján 
mondunk el, és amit a Kápolnánk YouTube csatornája is 
közvetít. Az ígéret szövegét csatolva küldjük.  
Regisztrálni lehet: a  www.lelkiadoptalas.hu oldalon. 

Szkladányi László 
 
 
 
 
 
 
 

akarja-e befogadni az életet és művelni az igazságot. Az 
örök élet nem a földi élet valamilyen meghosszabbítása; az 
az egész embernek Isten igazságába és valóságába 
fordulása. Annak az Istennek, aki Jézusban 
megnyilatkozott. Az ilyen megújult ember „nem ítéltetik 
meg”, mert már nem áll szemben Istennel, benne él 
Istenben, már átment halálból az életbe. (3,14-17: 4Mz 
21,4-9; Jn 1,4; 5,24.26 # 3,18-21: Jn 12,47; 1Jn 2,2; Jn 
8,12)   
 

Március 17: Szent Patrik püspök Skóciában született 389-
ben. 16 éves korában a pogány írek magukkal hurcolták, 
és hatesztendei rabszolgaság után az Úr egy álom-
látomásban közölte vele a szabadulás módját. Isteni 
ösztönzésre Franciaországba ment, hogy a 
hittudományban járatos legyen. Szent Celesztin pápa 
kívánságára felvette a püspöki rendet és az írekhez ment. 
Harminc éves írországi működése alatt megszervezte az ír 
egyházat, sőt, a fejedelmet is megtérítette. Munkájára a kor 
egyik legnagyobb pápája, Nagy Szent Leo pápa is 
ösztönözte. Sok munkája mellett állhatatos, bensőséges 
imaélete volt. 461 március 17-én halt meg anélkül, hogy 
viszontlátta volna hazáját és rokonait. 
 

Útravaló  

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

A HÉT LITURGIÁJA 

Pilinszky: Harmadnapon 
 

És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 

És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

és megszűnhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 

Et resurrexit tertia die. 
 
 

http://www.lelkiadoptalas.hu/

