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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.28. 
Vasárnap 

½ 10 

 

online közvetítjük 
 

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

 VIRÁGVASÁRNAP 
a mise után a kápolna 
12-ig nyitva 

3.29. 
Hétfő 

  
Iz 42,1-7  
Jn 12,1-11 

du. 5–7  5–7: gyóntatás 

3.30. 
Kedd 

  
Iz 49,1-6 
Jn 13,21-33 

du. 5–7  
11-12 és 5–7: 
gyóntatás 

3.31. 
Szerda 

  
Iz. 50,4-9a 
Mt 26,14-25 

du. 5–7  5–7: gyóntatás 

4.1. 
Csütörtök 

este 6 online közvetítjük 

Kiv 12,1-8.11-14 
1Kor 11,23-26 
1Kor 11,23-26 
Jn 13,1-15 

du. 4– ¾ 6  NAGYCSÜTÖRTÖK  

4.2. 
Péntek 

este 6 online közvetítjük 
Iz 52,13 - 53,12 
Zsid 4,14-16 5,7-9 
Jn 18,1 - 19,42 

du. 4– ¾ 6 NAGYPÉNTEK 
3: keresztút Zoomon 
 

4.3. 
Szombat 

este 7 online közvetítjük 

Kiv 14,15-15 
Iz 55,1-11 
Róm 6,3-11 
Lk 24,1-12 

de. 9–12 NAGYSZOMBAT 
9-12: Szent Sír 
látogatása 

4.4. 
Vasárnap 

½ 10 
online közvetítjük 
 

ApCsel 10,34a.37-43  
1Kor 5,6b-8  
Jn 20,1-9 

 HÚSVÉTVASÁRNAP 
a mise után a kápolna 
12-ig nyitva 

Erdő Péter bíboros úr a Budapest-Esztergom 
Egyházmegyéhez tartozó papságnak írt körlevelében 
visszavonásig meghosszabbította a nyilvános 
szertartások felfüggesztését, így a nagyheti 
szertartások az online térbe szorulnak. A szertartásokat 
a kápolna YouTube csatornáján közvetítjük. 
 
Ne feledkezzünk el az óraátállításról szombatról 
vasárnapra. Virágvasárnap hajnalban kettőkor az órát 
három órára előre kell állítani. 
 
Hétfőtől szerdáig a szentségimádás ideje alatt Bálint 
atya és Gyuri atya gyóntat. Kedden 11-12 között Gyuri 
atya várja a húsvéti szentgyónásukat elvégezni kívánó 
híveket. Gyónni csak egészségesen jöjjünk, maszkban és 
a kezünket fertőtlenítsük. A gyóntatás a SarokPontban 
lesz, eligazító információk a kápolnában. 
 
Nagyhéten kedden nem lesz hittanóra. 
 
Nagypénteken délután 3-kor közös, online keresztutat 
szervezünk Zoom-on. A részvétel regisztrációhoz kötött, 
jelentkezés itt: https://forms.gle/qgNobgKu5VqamvhK8 

Jelentkezési határidő: ápr. 1. nagycsütörtök, 20.00 
A YouTube-on a fiatalok által készített tavalyi felvételt adjuk 
le. 
 
Nagyszombaton a Szent Sír látogatására nyitva tartjuk a 
kápolnát 9.00-12.00 között. 
 
Virágvasárnap és húsvétvasárnap a szentmise után 12-
ig nyitva tartjuk a kápolnát, be lehet jönni imádkozni. 
Virágvasárnap szentelünk barkát, ki lesz téve a 
kápolnában, a nyitva tartás alatt lehet belőle vinni. 
 
Végh Pálon keresztül érkezett az üzenet, melyet Miklós 
testvér az egész kápolnának küld. Fogadjátok 
szeretettel:  
„Esztergomot papnövendék koromban szerettem meg – de 
most is nagyon szeretem. Nagyon szép, napsütéses időnk 
van, már napok óta. Már kinézni is gyönyörűség az 
ablakon. 
Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék Rátok, hiszen 
szolgálatom 50 évéből 21 évet töltöttem Veletek. Nemcsak 
ott voltam a Boldogasszony Kápolnában, hanem   – most 
már elmondhatom   –   mert már nincs annyi idő előttem, 
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mint mögöttem, hogy VELETEK, KÖZTETEK! töltöttem a 
legtöbb és legértékesebb éveimet és ezt a Jó Isten után 
NEKTEK köszönhetem. Mindenkit szeretettel 
köszöntök, Miklós testvér” 
 
A Magyar Karitásznak szervezett nagyböjti 
élelmiszergyűjtés keretében 239.000 Ft gyűlt össze, 
melyet továbbítottunk. Hálásan köszönjük a hívek 
nagylelkű adományait.                                 Thaler Adrienn 

 
A kápolna húsvéti nagytakarításáért Brunner Noéminek és 
a TT csoportnak mondunk köszönetet.         Futakfalvi Bea 

 

 
Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el a 
perselypénzről. Aki ellátogat a kápolnába, személyesen is 
bedobhatja. A vírushelyzet alatt azonban folyamatosan van  
lehetőség a perselypénz virtuális bedobására is a 
következő számlára való utalással:    

Olvasmány: Iz 50,4-7 
Téma:   Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik 
gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent. 
Az első ének „Isten szolgájáról” beszél, a meghívásáról (Iz 
42; vízkereszt utáni vasárnap); a második ének (Iz 49,1-6) 
küldetése nehézségeit ábrázolja; a harmadik (a mai 
olvasmány) tökéletes tanítványnak és hű prófétának 
mutatja, ki nem fél ellentmondástól, üldöztetéstől, amíg 
Istent maga mellett tudja (vö. szentlecke).  
 
Szentlecke: Fil 2,6-11 
Téma:  Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt. 
Isten Fia szolgává lett, engedelmesen Atyja akarata 
szerint, de még a világ hatalmának is alávetette magát. 
Életének egész a kereszthalálig való átadásában mutatta 
ki nagyságát. Ezért fölmagasztalta Isten Kyrios-szá, 
hatalmak, idők és világok fölött való Úrrá. 
 
Evangélium: Mk 14,1-15,47 (Passió)  
A Jézus szenvedéséről és föltámadásáról szóló 
beszámoló, kezdettől fogva változatlan alakban, lényeges 
része az evangéliumoknak. Az evangélisták nagy 
egyezéssel, de itt-ott figyelmet keltő eltérésekkel hagyták 
ránk. Isteni méltósággal viseli Jézus a legmélyebb 
megaláztatást, melyben tragikusan összefog ellene emberi 
aljasság, gyűlölet és gőg, butaság és hitványság. Jézus a 
halálba megy, mert itt az Ő „ideje”, az „órája” (26,18): nem 
Júdás adja Őt át, hanem szerető Atyja. Ő magát 
szolgáltatja ki: az utolsó vacsorán feláldozott Testét adja 
övéinek, mint az Élet Kenyerét, kiöntött Vérét, mint az 
Újszövetség jelét. A töprengő észnek mindez titok; ami 
csak ezután jön, az is, mind: Jézus utolsó kiáltásáig a 
kereszten és föltámadásáig: csak a félő-tisztelő hit láthat 
bele. 
 
Nagycsütörtök: az Oltáriszentség alapítása. Az a húsvéti 
lakoma - a Pászka, - melyet Jézus is megünnepelt 
tanítványaival a szabadulás feletti örömben telt. 
Szentmisénken ezt az örömöt idézik fel a liturgia fehér 
színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, 
melyet a csengők hangja kísér. Egyben megjelennek a  
fájdalom jelei is. Megrázó ellentétek feszülnek. Jézust azon 
az éjjelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét 

Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 
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A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz”. 

 

Felemelő  
Csernus Palkó a műtét utáni lábadozását kezdte meg 
otthon Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. A bakteriális  
fertőzés veszélye igen nagy, ezért gyógyulásához 
továbbra is várja az imákat.  
 
Bayer Kinga a kórházban lábadozik a Covid fertőzésből, 
lassan kezdi visszanyerni erejét. Kéri a közösség imáit 
gyógyulásáért. 
 

Fizikailag ugyan elszakítva egymástól, de lélekben 
odavihetjük betegeinket Jézus elé, mint a négy férfi, aki a 
tetőn át eresztette le a bénát Jézus elé. Ha valaki imát 
szeretne a kápolnaközösség rászoruló tagjáért, e-mailben 
jelezheti a snadine@t-online.hu címen. 

adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg 
az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt  
bárány – így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, 
feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének 
titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki Egyházzá 
alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre.  
Nagypéntek: „A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus 
megváltotta az embert, és tökéletes módon tisztelte Istent. 
Halálával legyőzte halálunkat, föltámadásával 
újjáteremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból 
föltámadásának három napja ezért az egész egyházi év 
csúcspontja.”  
Nagyszombat: Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. 
Leszállott a legmélyebb emberi nyomorúságba, „a holtak 
birodalmába”. Kivette a mi halálunkból a keserűséget.  
Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise 
ezen a napon nincs, szentségeket nem szolgáltatnak ki,  
kivétel a bűnbocsánat szentsége és a haldoklók ellátása. A 
Templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr 
a sírjában nyugszik, hívei őrzik azt.  

 

Útravaló  
Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz, 

így vonul a szegények Mestere. 
szemében könny, szívének fáj az ünnep, 

s mellére hajlik bánatos feje, 
 

de mégis Isten, kit csoda kísér, 
melyhez hasonlót a nap sohse lát, 

hogy úgy fogadjon egy koldust a nép, 
mint diadalmas hadvezért, s királyt, 

 
a nép mely porban csúszik, talpát nyalja, 

azoknak, akik durván rátaposnak, 
a nép, most egyszer! hozsánnát kiáltott 

a megvetettnek, az alázatosnak! 
* 

Aranypír száll a sokaság felett 
de rossz agyakban erjed már a végzet. 
Jaj, nem tudja még senki sem, csak Ő, 

Hogy ötödnapra a föld mire ébred! 
 

(részlet Bódás János: Virágvasárnap c. verséből) 
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