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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

4.25. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
élő Zita, Attila, Máté megtéréséért 

ApCsel 4,8-12 
1Jn 3, 1-2 
Jn 10,11-18 

 
HÚSVÉT 4. 
VASÁRNAPJA 

A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 

4.26. 
Hétfő 

7  
ApCsel 11,1-18 
Jn 10,11-18 

du. 5–7   

4.27. 
Kedd 

         7 † Teréz 
ApCsel 11,9-26 
Jn 10,22-30 

du. 5–7  
7: Hittanóra 
online közvetítjük 

4.28. 
Szerda 

         7  
ApCsel 12,24-13 
Jn 12,44-50 

du. 5–7 CHANEL SZENT PÉTER  

4.29. 
Csütörtök 

7  
1Jn 1,5 - 2,2 
Mt 11,25-30 

du. 5–7 
SZIÉNAI SZENT 
KATALIN 

 

4.30. 
Péntek 

7 élő Borbála 
ApCsel 13,26-33 
Jn 14,1-6 

du. 5–7 SZENT V. PIUSZ PÁPA  

5.1. 
Szombat 

8 
este 6 

 
élő Tamás és Ágnes 

ApCsel 13,44-52 
Jn 14,7-14 

 ELSŐ SZOMBAT 
A reggeli szentmise 
nyolckor kezdődik. 

5.2. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 

ApCsel 9,26-31 
1 Jn 3,18-24 
Jn 15,1-8 
 

 
HÚSVÉT 5. 
VASÁRNAPJA 

A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 

 

A hittanórát április 27-én Gyuri atya tartja. A kijárási 
korlátozás kitolásával a hittan ismét 7 órakor kezdődik. 
Személyesen nem látogatható, de a kápolna YouTube-
csatornáján közvetítjük.  
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
szentségimádásra van lehetőség. 
 
Május elseje első szombat. A reggeli szentmise 8 órakor 
kezdődik. 
 
A kápolnatakarítást április 24-én Kárpáti Viktória, április 
30-án pedig az Arendt család vállalta. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 
 
A húsvéti szentgyónás elvégzésére továbbra is 
rendelkezésre áll Gyuri atya és Bálint atya is.  
 
Felkészítő indul házasságra készülő fiataloknak, mindig 
péntek esténként, 9 alkalommal, helyileg a Budafoki 
Főplébánián. Jelentkezés és információ Gyuri atyánál, 
mielőbb! 
 
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. A tablók a kápolnatérben vannak 
kiállítva és a nyitvatartási időben megtekinthetők, 
természetesen úgy, hogy nem zavarjuk vele a liturgiát. 
 
Köszönjük mindenkinek, aki a tavalyi évben a személyi 
jövedelemadója 1%-át a Karolina Egyesület számára 
ajánlotta fel! Idén is várjuk a felajánlásokat, melyeket a 
közösség programjaira fordítunk. A rendelkező 
nyilatkozaton az egyesület nevét és adószámát kell 
megadni az alábbiak szerint: 
Kedvezményezett adószáma: 18055696–1–43 
Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület.  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011  
Köszönjük!                       A Karolina Egyesület elnöksége  
 
 

A járványhelyzet hírei  

Április 17-től kezdődően visszatértünk a szokásos 
miserendhez. 
– Vasárnap 8-kor, ½ 10-kor, 11-kor és ismét este 7-kor 
vannak a szentmisék. A vasárnap fél 10-es misén csak 
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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. 
– 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 
  

Olvasmány: ApCsel 4,8-12  
Téma:  Jézus az üdvösség egyetlen forrása.  
Pétert és Jánost kihallgatják egy béna meggyógyításáért. 
Ismét (már harmadszor pünkösd óta) Péter az, aki beszél. 
Nemcsak bíráihoz fordul, hanem „Izrael egész népéhez” 
(ApCsel 3,2: húsvét 3. vasárnapja). Inkább missziós 
beszéd az, amit mond, mintsem védekezés. Középpontja 
Jézusnak, a Megfeszítettnek és a Föltámadottnak a 
hirdetése. Csak az Ő nevében és az Őbenne gyökerező hit 
által van számunkra gyógyulás és üdvösség.  
Szentlecke: 1Jn 3,1-2  
Téma:  Isten gyermekei majd színről színre látják a 
mennyei Atyát. 
Aki nem hisz Istenben, aki nem ismeri Krisztust, az sosem 
érti meg, hogy mi az: Isten gyermekei vagyunk. De még mi, 
hívők is sokszor nehezen fogjuk ezt föl. Csak, amikor 
megéljük, akkor fogjuk föl lassan, hogy igazság ez, nem 
csupán szép kifejezés. Azért ne legyünk világtól elszakadt 
álmodozók; e világ lakóiként meg kell ismernünk 
kötelességünket és vállalnunk felelősségünket. Csak így 
remélhetjük, hogy istengyermekségünk valaha Krisztus 
ragyogásában kiteljesül.  
Evangélium: Jn 10,11-18 
Téma:  A jó Pásztor életét adja juhaiért. 
A népek királyai, fejedelmei az ókorban ,,pásztornak'' 
nevezték magukat (vö. Ez 34). Jézus a Jó Pásztora 
Izraelnek, minden népnek: hűséges övéihez egészen élete 
odaadásáig. Csak a húsvét fényében (halála és 
föltámadása által) tárja föl a Jó Pásztor példabeszéde 
egész mélységét és igazságát: az egységet Jézus, Atyja 
és azon közösség közt, amely tanítványaihoz köti. Két 
komoly intés a Jó Pásztor példázata: intés mindenkihez hit- 
és szeretet-egységre; intés a pásztorokhoz, hogy 
kövessék a Jó Pásztor példáját a rájuk bízott ,,nyáj'' 
odaadó szolgálatában. Szolgálni másoknak annyi, mint 
értük lenni, dolgozni, élni és szenvedni. 
 
Április 29. Sziénai Szent Katalin, egyháztanító: 1347. 
március 25-én született, mint anyjának 25. gyermeke. Hét 
éves korában szüzességi fogadalmat tett, nyolcéves 
korában kapta első látomását. Szent Domonkos rendjébe 
lépett. Rendkívüli aszkéta, és egyben tevékeny életet élt:  
kongregációkat szervezett, betegeket ápolt, szegényeket 
segített, bűnösöket térített. Fejedelmekkel, püspökökkel, 

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. Nagyobb létszámú családok egy 
csoportban, lehetőleg székeken vagy a hátsó padokban 
foglaljanak helyet. A fél 10-es szentmisére egyedi ülésrend 
készül. 
– 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”.  

sőt a pápával is levelezett. Rábírta XI. Gergely pápát, hogy 
visszatérjen Avignonból. Levelezését és „Dialogus” című 
munkáját a Krisztussal való szoros kapcsolat hatotta át. 
Írásaival és tanácsaival a vallásos élet megújítását és a 
béke ügyét mozdította elő. Európa társvédőszentje, testén 
Krisztus sebhelyeit viselte. VI. Orbán pápa Rómába hívta, 
és ott halt meg 33 éves korában, 1380. április 29-én. 

 

Útravaló  
A 23. zsoltár modern változata 

Írta: Toki Mijasina, japán lány, hajszolt tempójú korunk 
embereinek szánva 

 
A munkám ritmusát az Úr szabja meg. 
Nem szükséges hajszolnom magam. 

Újra és újra találok egy csendes percet, 
Egy lélegzetvételi szünetet, 
melyben magamhoz térek. 

 
Olyan látomásokat ad, 

amelyek láttán összeszedem erőmet 
és derűs nyugalom tölt el 

Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül is sikerül valami. 
Ezáltal ráeszméltet, hogy bizakodónak kell lennem. 

 
Sokszor észreveszem, 

hogyha az Úrban bízom, nyugodt marad a szívem. 
Jóllehet nagyon sok a munkám, 

nem kell elvesztenem nyugalmamat, 
Ö jelen van minden órámban és minden dolgomban. 

Ezért az események elvesztik fenyegető arcukat. 
Gyakran a zűrzavar közepette is olyan élményben van 

részem, amely bátorságot ad. 
 

Úgy érzem, mintha valaki frissítőt nyújtana, 
amelyben békesség és védelem van. 

Ilyenkor érzem, hogy növekszik az erőm, 
kiegyensúlyozott leszek 

és sikerül a munka. 
 

Mindezeken túl, egyszerűen jó tudnom, 
hogy az én Uramnak nyomdokaiban járok 

és hogy most és mindenkor 
otthon vagyok Nála. 

A HÉT LITURGIÁJA 

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