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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.21. 
Vasárnap 

½ 10 

 
† Jenő, Csernus és 
Horváth család élő és † 

tagjai 

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

 
NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA 

 online közvetítés 

3.22. 
Hétfő 

  
Dán 13,1-97 
Jn 8,12-20 

du. 5–7   

3.23. 
Kedd 

  
Szám 21,4-9 
Jn 8,21-30 

du. 5–½ 7 
MONGROVEJÓI SZENT 

TURIBIUS 
½ 7: Bibliaóra 

3.24. 
Szerda 

  
Dán 3,52-56 
Jn 8,31-42 

du. 5–7   

3.25. 
Csütörtök 

este 6 
Gyermekek 
elfogadásáért és a 
Szentlélek kiáradásáért 

Iz 7,10-14 
Lk 1,26-38 

elmarad 
GYÜMÖLCSOLTÓ 
BOLDOGASSZONY 

 

3.26. 
Péntek 

  
Jer 20,10-13 
Jn 10,31-42 

du. 5–½ 7  ½ 7: keresztút 

3.27. 
Szombat 

  
Ez 37,21-287 
Jn 11,45-57 

   

3.28. 
Vasárnap 

½ 10  
Iz 50,4-7 
Fil 2,6-11 
Mk 14,1-15,47 

 VIRÁGVASÁRNAP online közvetítés 

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 belekapcsolódhatunk. Ezen a 
napon a szentségimádás a közvetítési előkészületek miatt 
elmarad.                                                               Gyuri atya 
 
Március 25-én délelőtt 11 órakor beszélgetés hangzik 
el kápolnánk közösségéről az EWTN (Bonum) 
tévé Délelőtt című műsorában. Az adás az interneten, a 
televízió honlapján is nézhető. 
 
„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 
ismer. Azért imádkozunk, hogy e gyermek 
megszülethessen és szeretetben, törvényes családi 
körülmények között nőhessen fel. Az ima az év 
bármelyik napján elkezdhető az ígéret elimádkozásával, 
de általában ünnepélyes szentmise keretén belül 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (2021. március 

25.) indul el. A vírushelyzet 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 
 

Nagyon nagy probléma a világban a vírus, de még 
nagyobb probléma az évi kb. 42 millió abortusz. Az 
abortuszt okozó problémák sokkal mélyebb életellenes 
gyökérből fakadnak, mint a vírus. Ez ellen az 
imádsággal tudunk tenni. Álljunk az élet mellé, képviseljük 
a reményt, a jövőt! Kápolnánk névadó szentírási 
jelenetének ünnepe üzenetet is hordoz számunkra, hogy 
ezt a felhívást komolyan vegyük és csatlakozzunk.   

Gyuri atya 
 

Március 23-án a bibliaórát Gyuri atya tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
március 
21–28. 

1017. szám 

http://www.lelkiadoptalas.hu/


Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk, 
melybe most online lehet bekapcsolódni, Az élő közvetítés 
a YouTube-csatornánkon érhető el.  
A 19-i, gitáros kereszutat családoknak, fiataloknak is 
ajánljuk. Bekapcsolódni csak online lehet, de senki sem 
fog lemaradni róla, mert később is visszanézhető.  

Nardai Kati, Gaál Laci 
 
Amíg nincsenek nyilvános szentmisék, a szentségimádás 
alatt – előre egyeztetett időpontban – gyónási lehetőség 
van. 
 
Csernus Palkót csütörtökön sikeresen megműtötték. Még 
hosszú gyógyulás áll előtte. A közösség imája, hordozó 
ereje, mindig nagy erő. Ha személyesen nem is 
találkozhatunk, hordozhatjuk őt, mint az a négy ember, aki 
a tetőt is kibontotta, hogy Jézus elé vihesse barátját. 
 
Előrejelzés: a virágvasárnapi szentmisén és a nagyhéten 
nagy valószínűséggel nem lesz lehetőség a személyes 
részvételre. A szertartásokon való részvétel 
megszervezését a hatályos rendelkezésekhez igazítjuk. 
Amint megjelenik információ, tájékoztatjuk a kápolna 
közösségét.  
 
Március 27-én a kápolna húsvéti nagytakarítását 
Brunner Noémi és a TT csoport vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 

 

 Olvasmány: Jer 31,31-34  
Téma:  Egy új szövetség ígérete Jeremiásnál, üdvösség 
igéje a vallási megújulás idejéből. 
Egy új szövetség ígérete Jeremiásnál (31. fejezet): 
üdvösség igéje a vallási megújulás idejéből Juda 
királyságában (Kr.e. 622-től), Józsiás király alatt. Isten 
népének története a Sínai szövetséggel kezdődik. „Én 
vagyok a ti Istenetek, ti az Én népem!”, ez volt röviden a 
szövetség formája. Többet nem adhatni még a jövőben 
sem. De ezt az ó szövetséget már százszorta megszegték; 
csak Isten képes új kezdetet adni. Így az új szövetség 
mindenekelőtt a megbocsátó szeretet szövetsége Isten 
részéről. Az ember részéről gyökeres megtérés és benső 
megújulás az új szövetség föltétele; de ez is az Ő 
adománya, az Ő kegye. A szövetség: „Én, Jahve vagyok a 
ti Istenetek, a te Istened – ti (és te) az Én népem” egy új, 
sokkal nagyobb módon válik valóvá. 
 
Szentlecke: Zsid 5,7-9  
Téma:  Mivel Jézus a tökéletes Főpap, Isten Fia, közvetítő 
lehet Isten és ember közt 
Mivel Jézus a tökéletes Főpap, Isten Fia, közvetítő lehet 
Isten és ember közt (Zsid 4,14; 9,15; 1Tim 2,5). Noha Isten 
Fia, „szenvedése által engedelmességet tanult”. Imádsága 
meghallgattatott. Ereje volt, hogy megtegye Isten akaratát 
és meghaljon a kereszten a „sokaság bűneiért”. Áldozata 
elfogadtatásra talált, az Ő számára fölmagasztalása útja  
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, keressünk 
azonban a vasárnap megszentelésére más módot. 
lett ez, nekünk pedig meghozta az „üdvösséget”: 
bűnbocsánatot és Isten-közösséget. 
 

A járványhelyzet hírei  

 
- Kápolnánkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, 
keresztúti imádság) március 8-a hétfőtől szünetelnek.  
- 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. 
- 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.          
Ajánlom mindenki figyelmébe Böjte Csaba atya minden 
hétköznap élőben közvetített szentmiséjét, délután 5 
órai kezdettel. A szentmise elérhető a megadott 
időpontban a magnificat.ro honlapon. 
Másik lehetőség szabadtéri imádságra, sétálós 
elmélkedésre hív. A Gellért-hegyen a Sziklakápolnától 
indul a Fehér Szív útja, másnéven a Tisztulás útja, 
melyet végig lehet járni, nagyböjti felkészülésünk 
imádságos lelkületű eszköze lehet.                    Gyuri atya 
 
 

Evangélium: Jn 12,20-33  
Téma:   A kereszten Fölmagasztosult, a megdicsőült 
emberfia mindeneket magához fog ölelni. 
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselői, meg 
akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze  
túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ő „órájáról” szól, 
a „fölemeltetés” órájáról: egybefogva kínszenvedést, halált 
és föltámadást. A kánai mennyegző óta mind egyre erről 
az „órájáról” beszél, ezért él. És most, hogy maga előtt 
látja, megrendül. János evangéliuma nem az Olajfák hegyi 
óráról beszél. De ebben a kifejezésben: „most megrendült 
az én lelkem”, – megsejtünk valamit az Ő útja nehéz 
voltáról, engedelmessége nagyságáról. A pogányok, igen, 
„látni fogják Jézust”, az ő órájuk is közel vagyon. A 
kereszten Fölmagasztosult, a megdicsőült Emberfia 
mindeneket magához fog ölelni. A tanítványok Jézussal 
való közössége nem bomlik föl az Ő halálával, hanem 
tökéletessé válik.  
 

Útravaló  

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

A HÉT LITURGIÁJA 

Hiszen te formáltad bensőm, 
s anyám méhében te szőtted a testem. 
Dicsőítlek téged, mert olyan 
csodálatosan alkottál, és tudom jól, 
milyen csodálatos minden műved! 
Létem nem volt titokban előtted, 
amikor a föld ölén rejtve formálódtam. 

Zsolt 139, 13-15 
 


