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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

5.2. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

élő és † édesanyák, nagymamák 
élő Mária és Ferenc 

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

 
HÚSVÉT 5. 
VASÁRNAPJA 

A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 

5.3. 
Hétfő 

7 kereszt- és bérmagyerekek 
ApCsel 14,15-187 
Jn 14,21-26 

du. 5–7 
SZENT FÜLÖP ÉS 
SZENT JAKAB 
APOSTOLOK 

 

5.4. 
Kedd 

         7 élő Dóra, Kata és György 
ApCsel 14,19-28 
Jn 14,27-31 

du. 5–7 
SZENT FLÓRIÁN 
VÉRTANÚ 

7: Hittanóra 
online közvetítjük 

5.5. 
Szerda 

         7  
ApCsel 15,1-6 
Jn 15,1-8 

du. 5–7   

5.6. 
Csütörtök 

7 
Anna nővér szerzetesi 
hivatásáért 

ApCsel 15,7-21 
Jn 15,9-11 

du. 5–8  
7–8: 
Szentségimádás a 
hivatásokért 

5.7. 
Péntek 

7 
6 

élő Gábor 
 

ApCsel 15,22-31 
Jn 15,12-17 

du. 5–6 ELSŐ PÉNTEK 5-től gyóntatás 

5.8. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† édesanya, † nagymamák 

ApCsel 16,1-10 
Jn 15,18-21 

   

5.9. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
élő és † családtagok 

ApCsel 10,25-26 
1 Jn 4,7-10 
Jn 15,9-17 
 

 
HÚSVÉT 6. 
VASÁRNAPJA 

A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 

 

A hittanórát a héten Birher Nándor diakónus 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.  
 

Az Egyház a "legszebb hónapot", a májust a Szűzanya 
tiszteletére szenteli. Mi a Lorettói litániával köszöntjük Őt 
hétköznaponként este ¾ 7-kor, a szentségimádás utolsó 
negyedórájában illetve szombaton az este 6-os szentmise 
után. 
 

A héten első csütörtök. A hivatásokért való 
szentségimádás is visszatér a régi rendbe, este 7 és 8 óra 
közé. 
Első pénteken reggel 7-kor és este 6-kor is van szentmise, 
az esti mise után lorettói litánia. 5 órától gyóntatás. 
 
A kápolnatakarítást április 30-án az Arendt család, május 
7-én, pénteken, pedig a cserkészek vállalták. Köszönjük. 

Futakfalvi Bea 

Felkészítő indul házasságra készülő fiataloknak, mindig 
péntek esténként, 9 alkalommal, helyileg a Budafoki 
Főplébánián. Jelentkezés és információ Gyuri atyánál, 
mielőbb! 
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 
regisztrációt követően lehet részt venni. A misére ezen 
a linken keresztül lehet regisztrálni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, mely minden 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 

2021. 
május  

2–9. 

1023. szám 

https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8


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 be 
kell tartani a másfél méteres távolságot. Az alábbi 
ülésrend segít a biztonságos távolság megtartásában  

Olvasmány: ApCsel 9,26-31 
Téma:  Az Úr félelmében járt, s telve volt a Szentlélek 
vigasztalásával.  
Szent Pál (Saul) megtérése utáni első évéről ő maga 
másként számol be (Gal 1, 16-24), mint Szt. Lukács az 
Apostolok Cselekedeteiben (9,26-30). Lukács 
szempontjából az a fontos, hogy Pál összeköttetést 
keresett a jeruzsálemi egyházzal és Barnabás útján talált 
is végül: az apostolok hittestvérükül fogadják, és a hit 
hírnökéül ismerik el. A testvéri egység azáltal is lehetséges 
volt az ősegyházban, hogy hagyták érvényesülni egyesek 
más-más eljárását és hivatását, továbbá az egységes hit 
és erkölcs megőrzésén túl is bíztak a Szentlélek 
működésében. Saullal Jeruzsálemben olyan csoport állt 
szemben, amelyik (Saul beleegyezésével) megkövezte 
István vértanút. Egész életében ezután Pálnak számolnia 
kell e „buzgó” zsidókkal. Üldöztetés lesz általában az 
Egyház sorsa; a béke idői (ApCsel 9,31) csak föllélegzés- 
szünetek, nem arra valók, hogy a világba beleilleszkedjünk 
vagy viszályokban szétforgácsolódjunk. 
Szentlecke: 1Jn 3,18-24  
Téma: Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent. 
Hogy csakugyan miénk-e Isten Igazsága, tényleg és 
tényezőként és nemcsak szavakkal, azt testvéri 
szeretetünkről ismerjük meg és a békéről, amely bennünk 
lakik és melyet másokra árasztunk. A béke az egész 
embert követeli, idejét és erejét, de többet ad, mint 
amennyit követel. Megadja a léleknek a bizonyosságot, 
hogy egységben van Istennel és számíthat Őrá, még akkor 
is, amikor bocsánatát kell kérnie. „Nagyobb az Isten a mi 
szívünknél!”  
Evangélium: Jn 15,1-8 
Téma:  Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt 
hoztok, és tanítványaim lesztek. 
Jézus az igazi manna, a Jó Pásztor, Ő az igaz Szőlőtő. A 
szőlőtő kifejezésnek az Ószövetségben van a gyökere. A 
szövetség népe, Isten népe: a szőlőskert, melyet Isten sok 
szeretettel ültetett, amelyben azonban kevés örömét lelte 
(Iz 5,1-7; Jer 2,21). – A tulajdonképpeni jó Szőlőtő maga 
Jézus, az Újszövetség közvetítője, az új isteni nép kezdete. 
Isten és népe: ez volt az Ószövetség. Az Atya, a Fiú és 
tanítványai – ez az új valóság. A Fiú áll a középpontban; 
aki egy Vele, annak élete van. Így Jézus a kinyilatkoztató 
beszédben, melyben megmondja, hogy ki és mi Ő 
számunkra, közvetlenül az ígéret szavaihoz csatlakozik: 
aki Őbenne marad, annak gyümölcshozó lesz élete. A  

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”.  

Benne-maradásnak egy az eszköze, mely egyúttal biztos 
ismertetőjele is: hallgatni az Ő szavára. 
 
Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok. Fülöp 
Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent János 
tanítványa volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus 
apostollá. Az apostolok felsorolásában mindig az ötödik 
helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált szenvedett: 
Hieropoliszban keresztre feszítették. Jakab az Úr 
unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási 
úgynevezett „katolikus levél” szerzője. Jeruzsálem első 
püspöke, aki az apostoli zsinaton a pogányságból megtért 
keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, és sok 
zsidót térített a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot. 

 

Útravaló  

Gondolatok az evangéliummal való elmélkedéshez 
Jézus arra hív, hogy "maradjak benne", pihenjek meg. 
Lehet, hogy ez kihívást jelent, mert tevékenykedni 
szeretnék, csinálni valamit. Időt szánok rá, hogy 
felismerjem, mire van szükségem ahhoz, hogy valóban 
Jézus életéhez kapcsolódjam, megismerjem szíve 
dobbanását, tőle kapjak életet, mint a szőlővessző a 
tőkéből. 
A "megmaradni benne" kifejezés gyakran megjelenik 
ebben az evangéliumi szakaszban. Azt a bensőséges, 
személyes kapcsolatot jelenti, amelyre Jézus vágyik 
velünk. Ahogy a szőlővessző függ a szőlőtőtől, mert az 
táplálja, hogy éljen és növekedjék, úgy függ a tanítványok 
jóléte és termékenysége Jézustól. 
Közel kell lennünk Jézushoz, hogy sok termést 
hozhassunk. "Az Isten dicsősége az élő ember" (Szt. 
Iréneusz). Teljes életet élek? Drága Istenem, kelts életre, 
ha halott lennék! 
Néha ellenállunk a metszésnek. Nem értjük, hogy fontos a 
metszés, ha új termést akarunk hozni. Bíznunk kell 
Istenben a metszés során. Helyet kell adnunk Isten 
gondolatainak, szavainak és értékeinek saját 
földhözragadt gondolkodásunkkal szemben. Csak így 
válhatunk olyanná, mint az Úr. 
Közel Szent József, a munkás ünnepéhez, az ő élete 
példája gazdagíthat minket. "Igent" mondott Istennek 
nehéz helyzetekben. Megnyitotta magát Isten oltókése 
előtt, és megtagadta saját igényeit. Kérem, hogy segítsen, 
hogy én is hasonlóan tegyek. 

https://www.szentter.com/node/187307 
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