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dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentsé
gimádás 

ünnepek egyéb 

4.18. 
Vasárnap 

8 
½10 

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 
 

4.19. 
Hétfő 

7  
ApCsel 6,8-15 
Jn 6,22-29 

du. 5–7   

4.20. 
Kedd 

         7  
ApCsel 7,51-8,1a 
Jn 6,30-35 

du. 5–7  
7: Hittanóra 
online közvetítjük 

4.21. 
Szerda 

         7  
ApCsel 8,1b-8 
Jn 6,35-40 

du. 5–7   

4.22. 
Csütörtök 

7 élő Zsuzsanna 
ApCsel 8,26-40 
Jn 6,44-52 

du. 5–7   

4.23. 
Péntek 

7  
ApCsel 9,1-20 
Jn 6,52-59 

du. 5–7 
SZENT ADALBERT 
PÜSPÖK 

 

4.24. 
Szombat 

7 
este 6 

 
ApCsel 9,31-42 
Jn 6,60-69 

 
SZENT GYÖRGY 
VÉRTANÚ 

6: első nyilvános 
liturgia 

4.25. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
ApCsel 4,8-12 
Jn 10,11-18 

 
HÚSVÉT 4. 
VASÁRNAPJA 

nyilvános szentmisék, 
a ½ 10-es online is 

 

Az első nyilvános liturgia szombat este 6 órakor van. 
 
A hittanórát április 20-án Birher Nándor tartja. A kijárási 
korlátozás kitolásával a hittan ismét 7 órakor kezdődik. 
Személyesen nem látogatható, a kápolna YouTube-
csatornáján közvetítjük.  
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
szentségimádásra van lehetőség. 
 
A kápolnatakarítást április 17-én a Bayer család, április 
24-én pedig Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 
Április 21-én este 6-kor az elsőáldozási felkészítés ismét 
személyesen lesz megtartva a SarokPontban.  
 
A húsvéti szentgyónás elvégzésére továbbra is 
rendelkezésre áll Gyuri atya és Bálint atya is.  
 
A NEK felkészülést segítő vándorkiállítás érkezett 
kápolnánkba, mely a veresegyházi Boldog Brenner János 
férficsoport kezdeményezésére született, és azokat az 
eucharisztikus csodákat mutatja be, melyeket a mára 
már boldoggá avatott, fiatal Eucharisztia-tisztelő, Carlo 

Acutis gyűjtött össze. Carlónak és a Boldog Brenner János 
közösségnek közös célja, hogy minél több ember 
kerülhessen közelebb az Úrhoz, a NEK-re való készület 
idején olajat kapjon lámpásába keresztény útján, és minél 
több fiatal forduljon Boldog Carlo Acutishoz és Boldog 
Brenner Jánoshoz, kérve a közbenjárásukat. 
A tablók a kápolnatérben vannak kiállítva és a nyitvatartási 
időben megtekinthetők, természetesen úgy, hogy nem 
zavarjuk vele a liturgiát. 
 

A járványhelyzet hírei  

Ettől a héttől ismét visszatérünk a szokásos 
miserendhez. 
– 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 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
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lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul hely mások 
számára. 
– Az általános felmentés a vasárnapi szentmisén való 
részvétel alól továbbra is érvényben marad, ezért a ½ 10-
es szentmisét közvetítjük online is. 
– Szintén érvényben maradnak az általános 
járványhelyzetre vonatkozó szabályok: 
távolságtartás – a regisztrációhoz nem kötött 
szentmiséken is szigorúan be kell tartani a másfél 
méteres távolságot. Az alábbi ülésrend segít a 
biztonságos távolság megtartásában és a 
rendelkezésre álló hely optimális kihasználásában: a 
padokban a kék pöttyel kijelölt helyekre üljünk, ketten 
érkező családtagok a dupla pöttyel jelölt helyekre vagy  

Olvasmány: ApCsel 3,13-15.17-19  
Téma: Az élet fejedelmét megöltétek. Isten azonban 
feltámasztotta őt a halálból. 
A béna koldus meggyógyítása és Péter rákövetkező 
beszéde (ApCsel 3,1-10 és 3,11-26) az első összeütközést 
vonta maga után az apostolok és a jeruzsálemi nagytanács 
között. „Jézus nevében” gyógyította meg Péter a bénát, és 
most kijelenti a sokaság előtt: Isten vitte végbe ezt a 
csodát, hogy vele megdicsőítse Jézust, olyannak 
bizonyítsa Őt, aki él, és olyan nevet szerezzen Neki, amely 
fölülmúl minden más nevet (vö. Fil 2,9-11). Péter az 
összesereglett zsidók elé tárja bűnüket, de aztán arról 
beszél, hogy ők most is Isten népe! Ha föleszmélnek és 
Jézushoz térnek, számukra is kész a megbocsátás és 
megváltás. 
Szentlecke: 1Jn 2,1-5a  
Téma: Krisztus az engesztelő áldozat bűneinkért, sőt az 
egész világ bűneiért. 
A Szent János első leveléből vett szakasz figyelmeztetés 
és felvilágosító óvás. Figyelmeztet, hogy szakítsunk a 
bűnnel, biztat egyszersmind a vigasszal, hogy van 
közbenjárónk és szószólónk Istennél: Ő, aki a világ bűnét 
magára vette és megbűnhődte. Ezután a felvilágosítás: az 
egész kereszténység lényege Krisztus megismerése. De 
mit jelent az, hogy megismerni? Sem tudományos kutatás, 
sem hideg okoskodás nem vezet célra, hanem egyedül a 
Jézusba és az Ő megváltó tettébe vetett hit. A hit a Krisztus 
igéjéhez való hűségben nyilvánul meg, és mindenekelőtt a 
testvéri szeretetben – ezzel behatóbban foglalkozik majd a 
fejezet folytatása.  
Evangélium: Lk 24,35-48 
Téma: A Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnapra 
feltámadnia a halálból. 
Az üres sírról való hírhozás nem volt elég, hogy a 
tanítványokat meggyőzze Jézus föltámadásáról. 
Személyes jelenléte és segítő szavai kellettek, hogy 
szemeik megnyíljanak és szívük a hitre kész legyen. A 
föltámadott Jézusban való hit csak magának a 
Föltámadottnak és az Ő Lelkének ajándékaképp 
lehetséges. E hit része az is, hogy az Írás mélyebb 
értelmét, vagyis Isten szándékát megértjük. Jézus 
föltámadásával nem végződik „Isten története az emberek 
számára'', hanem ez a közepe. Mostantól fogva meghív 
Isten mindenkit a bűnbocsánatra, kiengesztelődésre 
„Jézus nevében''. 
 
Április 23. Szent Adalbert püspök, vértanú az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye védőszentje előkelő családból 

székekre üljenek. Nagyobb létszámú családok egy 
csoportban, lehetőleg székeken vagy a hátsó padokban 
foglaljanak helyet. A fél 10-es szentmisére egyedi ülésrend 
készül, ezért is fontos a regisztráció! 
– Marad az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, 
belépéskor kézfertőtlenítés, kézbe áldozás. Nagyon 
kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra jellemző 
tünetet észlel magán, ne jöjjön le a kápolnába. 
– A vírushelyzet alatt 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”.  

származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. 
Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök 
szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a  
püspöki székben. Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan 
jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 
992-ben Magyarországon keresztül visszatért a püspöki 
székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-
ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-
tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első 
királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban 
megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták 
be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba 
ment, ahol 997. április 23-án vértanúságot szenvedett.  
 

Útravaló  
Túrmezei Erzsébet: Amerre most jár 

 
Annyi szívben felébred valami 

hívogató vágy: útra kelni egyszer. 
Járni, amerre Jézus lába járt. 

Látni a Golgotát látó szemekkel. 
Hallgatni az olajfák suttogó 

beszédét… azt a titkos, bús beszédet. 
A szent helyen, hol imádkozva vérzett, 

belenézni a holdas éjszakába. 
Ellátogatni kis Betániába, 

mindenüvé, amerre elhaladt. 
És lélekben királlyá gazdagodni 

a szent, ezer emlékű út alatt. 
Nekem ez a vágy idegen maradt. 

Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett… 
lett belőle sóvárgás, akarat, 

követelés: egyedül arra menni, 
amerre Jézus lába most halad. 
Nem von a régi csodák földje. 

Új csodák életföldje vár. 
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 

a százvirágba zsendülő határ. 
S az élő Krisztus feltámadva jár. 

Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem 
vak szemét nyitja színre, fényre meg. 
S bár útjait szememmel el nem érem, 

A lelkemen sejtésük átremeg. 
Mért mennék messze, idegen vidékre 

keresni, földi útja merre vitt? 
Most akarom a lépteit követni: 

Az élő Krisztus lépteit. 

A HÉT LITURGIÁJA 

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


