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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentsé
gimádás 

ünnepek egyéb 

4.11. 
Vasárnap 

½ 10 
 

 

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

 

HÚSVÉT 2. 
VASÁRNAPJA – 
IRGALMASSÁG 
VASÁRNAPJA 

online közvetítjük, 
utána 10:30–12:30 
között áldoztatás 
 

4.12. 
Hétfő 

  
ApCsel 4,23-31 
Jn 3,1-8 

du. 5–7   

4.13. 
Kedd 

  
ApCsel 4,32-37 
Jn 3,7b-15 

du. 5–7  
7: Hittanóra 
online közvetítjük 

4.14. 
Szerda 

  
ApCsel 5,17-26 
Jn 3,16-21 

du. 5–7   

4.15. 
Csütörtök 

  
ApCsel 5,27-33 
Jn 3,31-36 

du. 5–7   

4.16. 
Péntek 

  
ApCsel 5,34-42 
Jn 6,1-15 

du. 5–7 
SOUBIROUS SZENT 
BERNADETT 

 

4.17. 
Szombat 

 
este 6 

 
ApCsel 6,1-7 
Jn 6,16-21 

  nyilvános liturgia 

4.18. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† családtagok, † ismerősök 
† László 

ApCsel 3,13-15.17-
19 
1Jn 2,1-5a 
Lk 24,35-48 

 
HÚSVÉT 3. 
VASÁRNAPJA 

 
nyilvános liturgiák,  
½ 10-es mise online is 
 

 

A keddi hittanórát Birher Nándor tartja. A kijárási 
korlátozás kitolásával a hittan ismét 7 órakor kezdődik. A 
kápolna YouTube-csatornáján közvetítjük. 
 
A vasárnapi online szentmise után, 10:30–12:30 óra között 
áldozási lehetőség lesz a kápolnában. 

 
A kápolnatakarítást április 10-én a Vasbányai család, 
április 17-én pedig a Bayer család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 

Kelemen László atya, Budapest-Esztergom 
egyházmegyei ifjúsági referens kérését továbbítjuk:  
A jövő héten kezdődik az első osztályosok iskolai 
beiratása. Az egyházaknak, így a Katolikus Egyháznak is 
lehetősége van az állami fenntartású iskolákban az 
erkölcstan tantárgy órakeretében hittanórát tartani. A 
szülőket megilleti a választás joga, melyet a beiratkozáskor 
kell jelezni. Miután ebben az évben nincsenek szülői 
értekezletek a beiratkozáskor, amire a hitoktatók 
személyesen elmehetnének, szeretnénk kérni a 
beiratkozó vagy hasonló korú gyermekek szüleit, hogy 
népszerűsítsék köreikben a katolikus hittan tantárgy 
választását az iskolában. A hitoktatás népszerűsítésére 

szabadon felhasználható anyagok itt találhatók: az Agorán, 
valamint a katolikus.hu oldalon. Köszönettel: László atya 

 

A járványhelyzet hírei  

Erdő Péter bíboros úr a Budapest-Esztergomi 
Egyházmegyére kiadott április 9-i rendelkezésében április 
17-től engedélyezte a templomokban a nyilvános 
szertartások megtartását. Ezért 
–  a szombat esti 6 órás szentmisével visszaáll az eredeti 
miserend. 
– Vasárnap 8-kor, ½ 10-kor, 11-kor és ismét este 7-kor 
lesznek szentmisék. 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 06 20 9993851). A regisztrációt 
szombat este 6 órakor lezárjuk. A 
lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul hely mások 
számára. 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
április 
11–18. 

1020. szám 

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan
https://mediatar.katolikus.hu/folder/874
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8
http://karolinaegyesulet.hu/
mailto:nardaikati@gmail.com


– Az általános felmentés a vasárnapi szentmisén való 
részvétel alól továbbra is érvényben marad, ezért a ½ 10-
es szentmisét továbbra is közvetítjük online. 
– Szintén érvényben maradnak az általános 
járványhelyzetre vonatkozó szabályok: távolságtartás, 
maszk viselése, kézfertőtlenítés, kézbe áldozás. 
Nagyon kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra 
jellemző tünetet észlel magán, ne jöjjön le a kápolnába. 
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
szentségimádásra van lehetőség. 

Olvasmány: ApCsel 4,32-35   
Téma:   Az igazi keresztények egy szívvel, egy lélekkel 
szeretik egymást. 
Az Egyház egysége a Krisztusban, a Föltámadottban való 
közös hiten alapul. Az Egyház közös imádságban fejezi ki 
magát (ApCsel 4,24-31), de segítő-készségében is a 
közösség szegényebb tagjai felé (4,32-34). Belső hajtó 
ereje az így megélt hitnek a Szentlélek: Ő emlékezteti az 
Egyházat felelősségére is a világ felé, vagyis a nem-
keresztények irányában, akik Krisztustól nemcsak az Ige 
üzenetét várják, hanem az egység és egyesség példáját is! 
Szentlecke: 1Jn 5,1-6 
Téma:   A keresztség kegyelme által győzelmet aratunk a 
bűn fölött. 
A szeretet, amelyről János apostol szól, nem holmi 
érzelgés, jó érzés, hanem életforma és élethatalom. Aki 
Atyjaként szereti Istent, az szereti embertársait is, mert 
ezek Isten teremtményei, gyermekei. Ezzel a szeretettel áll 
szemben a „világ”, mely kívánságaival, mohóságával, 
gőgjével össze akarja zúzni az emberek szabadságát. Aki 
azonban hisz Jézusban, mint a Megváltó Krisztusban és 
Isten Fiában, az erősebb a világnál és ennek minden 
démoni hatalmi szervezeténél. Az meggyőzi, legyőzi a 
világot, azon nincs a világnak hatalma, kifelé viszont 
Krisztus szeretetének hatalmát tanúsítja. E világ hatalma 
megtört azóta, hogy Jézus oldalából vér és víz áradott ki. 
Evangélium: Jn 20,19-31  
Téma:   A feltámadt Jézus bűnbocsátó hatalmat ad az 
apostoloknak, és megjelenik a hitetlenkedő Tamásnak.  
Sok van egybezsúfolva ebbe az evangéliumi szakaszba. 
Azzal, hogy a Föltámadott a hét első napján jelent meg 
többször is, ez a nap mindörökre „az Úr napja”, a hit napja, 
az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. 
Megismerik: Ő az, aki a kereszten meghalt, és hisznek. Az 
öröm ismertetőjele benső hitüknek. Tamás is, a „Hitetlen” 
– hisz! Az ő hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól, 
akik szemeinkkel nem látjuk a Föltámadottat, és mégis 
hiszünk a lélek erejében, amelyet Ő ad nekünk. 

 

Útravaló  
Kedves testvéreim, jó napot kívánok! 
Ma elérkeztünk húsvét nyolcadik napjához. János 
evangéliuma elbeszéli, hogy Jézus kétszer is megjelenik 
az utolsó vacsora termében egybegyűlt apostoloknak: 
húsvét estéjén, amikor Tamás nincs jelen, és nyolc nappal 
később, amikor Tamás is jelen van. Az első alkalommal az 
Úr megmutatta testének sebeit a tanítványoknak, 
jelképesen rájuk fújt, és ezt mondta: „Ahogyan az Atya  
küldött engem, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21). Saját 
küldetését bízta rájuk, a Szentlélek erejében. Azon az 
estén azonban Tamás nem volt ott, és nem akart hinni  

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 többiek tanúságtételének. „Ha nem látom, és nem 
érintem sebeit – mondta –, nem hiszem” (vö. Jn 20,25). 
Nyolc nappal később – vagyis mint a mai napon – Jézus 
ismét megjelenik övéi előtt, rögtön Tamáshoz fordul, és 
biztatja, hogy érintse meg a kezén és oldalán lévő sebeket. 
Elébe megy Tamás hitetlenségének, hogy – 
kínszenvedésének jelein keresztül – ő is eljusson a húsvéti 
hit teljességére, vagyis a Jézus feltámadásában való hitre. 
Tamás nem megelégedett ember, olyan, aki keres, 
személyesen akar bizonyosságra jutni, személyes 
tapasztalatot akar szerezni. Bár kezdetben tele van 
ellenállással és nyugtalansággal, végül ő is eljut a hitre. Ha 
nehézségek árán is, de eljut a hitre. Jézus türelmesen vár 
rá, és felajánlja magát az utoljára érkezett ember 
nehézségeinek és bizonytalankodásainak. Az Úr 
„boldognak” hirdeti azokat, akik hisznek anélkül, hogy 
látnának (vö. 29. vers) – és közülük az első az ő anyja, 
Mária –, de elébe megy a hitetlen tanítvány várakozásának 
is: „Tedd ide ujjadat, és nézd meg a kezemet…” (27. vers). 
A feltámadott Krisztus sebeivel való üdvös találkozás révén 
Tamás megmutatja saját sebzettségét, saját sérüléseit, 
fájdalmait, megalázottságát; a szögek jelében pedig rátalál 
annak döntő bizonyítékára, hogy valaki szereti, várja és 
megérti őt. Olyan messiással találkozik, aki tele van 
kedvességgel, irgalommal, gyengédséggel. Az az Úr volt 
az, akit mindig is keresett lényének titkos mélységeiben, 
mert mindig is tudta, hogy ő ilyen. És mi is, milyen sokan 
szeretnénk szívünk mélyén találkozni Jézussal, úgy, 
amilyen ő: kedves, irgalmas, gyengéd! Mert szívünk 
mélyén tudjuk, hogy ő ilyen! Tamás, miután személyes 
érintkezésbe került Krisztus kedvességével és türelmes 
irgalmával, megérti feltámadásának mély értelmét, belülről 
teljesen átalakul, és megvallja benne való teljes hitét: „Én 
Uram, én Istenem!” (28. vers). Mennyire szép Tamásnak 
ez a kijelentése! Tamás „megérinthette” a húsvéti 
misztériumot, amely teljesen feltárja az irgalomban gazdag 
Isten (Ef 2,4) üdvözítő szeretetét. Tamáshoz hasonlóan mi 
is, mindnyájan arra kaptunk meghívást ma, húsvét második 
vasárnapján, hogy szemléljük a feltámadt Krisztus 
sebeiben az isteni irgalmasságot, amely felülemelkedik 
minden emberi korláton, és beragyogja a rossz és a bűn 
sötétségét. […] Fordítsuk feléje tekintetünket, ő ugyanis 
mindig keres és vár minket, megbocsát nekünk, nagyon 
irgalmas, és nem lepődik meg nyomorúságainkon. 
Sebeiben meggyógyít minket és megbocsátja minden 
vétkünket. A Szűzanya pedig segítsen minket, hogy mi is 
irgalmasak legyünk másokhoz, ahogyan Jézus irgalmas 
hozzánk. (Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-

papa-tamas-felismeri-hogy-valaki-szereti-varja-es-megerti-ot) 

 

A HÉT LITURGIÁJA 
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