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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

4.4. 
Vasárnap 

½ 10 

 

a Karolina 
nagycsalád élő és † 

tagjaiért 

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

 HÚSVÉTVASÁRNAP 

Online közvetítjük. A 
szentmise után a 
kápolna 12.00-ig 
nyitva. 

4.5. 
Hétfő 

  
ApCsel 2,14.22-33 
Mt 28,8-15 

 HÚSVÉTHÉTFŐ  

4.6. 
Kedd 

  
ApCsel 2,36-41 
Jn 20,11-18 

du. 5–7   

4.7. 
Szerda 

  
Lk 24,13-35 
ApCsel 3,1-10 

du. 5–7   

4.8. 
Csütörtök 

  
ApCsel 3,11-26 
Lk 24,35-48 

du. 5–7   

4.9. 
Péntek 

  
ApCsel 4,1-12 
Jn 21,1-14 

du. 5–7   

4.10. 
Szombat 

  
ApCsel 4,13-21 
Mk 16,9-15 

   

4.11. 
Vasárnap 

½ 10 
 
 

ApCsel 4,32-35 
1Jn 5,1-6 
Jn 20,19-31 

 

HÚSVÉT 2. 
VASÁRNAPJA – 
IRGALMASSÁG 
VASÁRNAPJA 

online közvetítjük 
 

Erdő Péter bíboros úr a Budapest-Esztergom 
Egyházmegyéhez tartozó papságnak írt körlevelében 
visszavonásig meghosszabbította a nyilvános 
szertartások felfüggesztését.  
– A vasárnapi fél 10-es szentmisét és a hittanórákat a 
kápolna YouTube csatornáján közvetítjük. 
– A szentségimádáson továbbra is személyes jelenléttel 
lehet részt venni a kápolnában, minden hétköznap 5–7-ig. 
 
Húsvétvasárnap a szentmise után 12-ig nyitva tartjuk a 
kápolnát, be lehet jönni imádkozni.  
 
Húsvéthétfőn nincs szentségimádás. 
 
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:  

Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 
11100104-18246197-36000001 

A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz”. 

 
A következő hittanóra április 13-án lesz, Birher Nándor 
tartja.  

Felemelő  
Csernus Palkó szépen javul. Hálás köszönet az imákért.  
Bayer Kingát kedden hazaengedték a kórházból, otthon 
lábadozik, lassan bár, de kezdi érzékelni, ahogy erősödik. 
Mindenkinek nagyon köszöni a sok imát és rá gondolást, 
nagy segítség volt számára a hordozottság tudata. 
 

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. 
 
Az irgalmasság kilencede 
Jövő héten irgalmasság vasárnapja lesz. Ezt az ünnepet 
Szent Fausztina nővéren keresztül kérte az egyháztól az 
Isten. Szerte a világon milliók készülnek kilenceddel az 
irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken kezdődik. 
Ez a nap – húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas 
szeretetének csúcspontja. Az Apostoli Penitenciária 2002. 
június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú (a teljes 
búcsú szándékával végzett gyónás, áldozás és ima – 
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy – a pápa szándékára) 
nyerhető. A kilenced szövege itt megtalálható: 
https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=36 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 
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4 – 11. 

1019. szám 
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Olvasmány: ApCsel 10,34a.37-43  
Téma:  Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a 
halálból. 
 Az emberek egymás iránti testvéri szeretete világunkban 
valami nyugtalanító, sőt fölháborító jel. Minek a jele? Isten 
hatalmának, ugyanannak, mely az apostoli küldetést 
csodákkal erősíti meg. Nem a csodákban kellene hinnünk, 
hanem a Názáreti Jézusban, kinek föltámadását az 
apostolok hirdették. Ez a közös nagy hit hozta a 
közösségbe, az Egyházba a lelkeket, akkor is, ma is, 
mindörökre. A tanítványok közösségi és hitbeli egysége 
nélkül az apostoli üzenet, a Krisztus föltámadásáról szóló 
tanítás nem talál hitelre. 
  
Szentlecke: 1Kor 5,6b-8  
Téma:  Azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül 
az Isten jobbján. 
A húsvéti bárány leölése előtt a zsidó házakból kivetették 
a „régi kovászt”: mert új, kovásztalan kenyérrel, pászkával 
ünnepelték a húsvéti lakomát. Az apostol ebből veszi 
hasonlatát: az igazi húsvéti Lakoma maga Krisztus, Isten 
Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő a mi új ünnepünk, a 
mi lakománk. A régi „kovász” (romlás, bűn) tűnjön el ezért 
az életünkből. A húsvét egy új élet kezdetének napja!  
 
Evangélium: Jn 20,1-9 
Téma:  Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 
Csak János számol be arról, hogy ez alkalommal adta meg 
apostolainak a bűnbocsátó hatalmat. Abból, hogy Jézus 
apostolainak nemcsak arra ad hatalmat, hogy a bűnöket 
megbocsássák, hanem arra is, hogy megtartsák, 
következik, hogy az apostoloknak és utódaiknak meg kell 
bírálniuk, ítélniük azt, kinek lehet megbocsátani, és kinek 
kell megtartani a bűnét. Ez az ítélkezés történik akkor, 
amikor a gyónásban a hívő a gyóntatónak föltárja a maga 
lelkiállapotát, megvallja bűneit. A tanítványok nem voltak 
könnyen hívők. Kivétel nélkül mindegyik evangélista 
elbeszéli, hogy mily nehézkesek voltak. Azoknak sem 
akartak hinni, akik hírül adták, hogy látták és hallották az 
Urat. Tipikus példája ennek a hitetlenségnek Tamás 
apostol, aki nem volt a többi tízzel együtt, amikor eljött 
Jézus. Jézus éppen ezért is hagyta meg megdicsőült 
testén a szögek nyomát, oldalában a lándzsaszúrás helyét, 
hogy minden kétséget eloszlasson tanítványai lelkéből. A 
30–31. versek világosan és félreérthetetlenül megadják az 
evangélium célját. Lásd még az A év Húsvét utáni 2. 
vasárnapjának evangéliumát.  
 

 

Útravaló  
Ernst Lange: Békesség néktek! 

 
Krisztus feltámadt! 
Valóban feltámadt! 

– hirdetik a sírnál járt asszonyok. 
 

De a tanítványok hitetlenül 
bezárkóznak. 

Zárt ajtók mögött idézgetik 
emlékeiket, csalódásaikat. 

 

Vádolják Istent, 
nem csalta-e meg 

saját magát és barátait? 
Nem tette-e őket nevetségessé 

mindenki előtt? 
 

Vádolják a népet: 
hogyan ujjongott feléje, 
elfogadta segítségét, 

hallgatta igéit, 
aztán halálra ítélte. 

 
Vádolják önmagukat: 
Nem hagyták-e el Őt 
gyáván a bajban?! 

 
Zárt ajtók mögött 

szállnak perbe Istennel, a világgal, önmagukkal. 
 

De Jézus behatol a zárt ajtón át 
bezárt szívükbe. 

S ahogyan egykor a hullámoknak 
csendet parancsolt, 

kinyújtja kezét a panaszok és önvád 
vigasztalan háborgása fölé: 

Békesség néktek! 
 

Feltámadott, 
a Te békeköszöntésed 
több, mint köszöntés! 

Győzelmed az és aratásod! 
Azért lettél testté, 

hogy békét szerezz. 
Azért éltél, tanítottál, 

szerettél és szenvedtél. 
Azért szálltál le 

a Halál mélységébe. 
Megszerezted a békességet. 
És most hozod a békességet. 

Te vagy a békesség! 
Megbékéltetted az embert 
Istennel és önönmagával, 

hogy mint megbékélt, legyen 
embertársai testvére, barátja. 

 
Feltámadott! 

Rejts el békességedbe 
minket, barátainkat, ellenségeinket – 

embereket és állatokat – 
korokat és tereket – 
most és mindörökre! 

 
Fordította: Túrmezei Erzsébet 

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

A HÉT LITURGIÁJA 


