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dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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. 

5.10. 
Hétfő 

7 † Mária és † hozzátartozók 
ApCsel 16,11-15 
Jn 15,26,4 

du. 5–7 
BOLDOG SALKAHÁZI 
SÁRA 

 

5.11. 
Kedd 

         7  
ApCsel 16,22-34 
Jn 16,5b-11 

du. 5–7  
7: Hittanóra 
online közvetítjük 

5.12. 
Szerda 

         7  
ApCsel 17,15.22 
Jn 16,12-15 

du. 5–7   

5.13. 
Csütörtök 

7  
ApCsel 18,1-8 
Jn 16,16-20 

du. 5–7   

5.14. 
Péntek 

7  
A karmelita család lelki 
megújulásáért 

ApCsel 18,9-18 
Jn 16,20-23a 

du. 5–7   

5.15. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

ApCsel 18,23-28 
Jn 16,23b-28 

   

5.16. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
élő Teréz és Ágnes 
 

ApCsel 1,1-11 
Ef 1,17-23 
Mk 16,15-20 

 
URUNK 
MENNYBEMENETELE 

A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 
este 8: Lélek-váró 
áhítat 

 

A hittanórát a héten Gyuri atya tartja este 7 órai kezdettel. 
Személyesen nem látogatható, de a kápolna YouTube-
csatornáján közvetítjük.  
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
szentségimádásra van lehetőség. Május a Szűzanya 
hónapja. A szentségimádás végén, ¾ 7-től a loretói litániát 
imádkozzuk a Szűzanya tiszteletére. 
 
Most vasárnaptól a ½ 10-es és az esti 7-es szentmiséken 
ismét lesz zenei szolgálat. 
 
Május 16-a mennybemenetel vasárnapja. Az esti 7-es 
mise után szeretettel hívunk mindenkit egy gitáros 
énekekkel kísért csendes, Szentlélek-váró és hívó 
áhítatra, amikor tekintetünket a távozó Jézusról az ő 
ígérete felé fordítjuk: „Én veletek vagyok minden nap a 
világ végéig” (Mt 28,20). Együtt imádkozva készülünk, 
hogy minél nyitottabb szívvel fogadjuk a Lélek kiáradását 
Pünkösdkor. 
 
A Fátimai Szűzanya jelenésének évfordulóján, május 13-
án imanap lesz a világjárvány megszűnéséért a 
Máriaremetei Kegytemplom szabadtéri oltáránál. 

Részvétel személyesen és online is lehetséges, részletek 
a csatolt szórólapon, illetve a faliújságon. 
 
Idén május 15-én rendezik meg a szervezők a 14. Élő 
rózsafüzért Budapest körül. A program és a csatlakozás 
részletei a csatolt dokumentumban és a faliújságon 
olvashatók. 
 
A kápolnatakarítást május 7-én, pénteken, a cserkészek, 
május 15-én pedig Magyar Sarolta vállalta. A kápolna előtti 
bokrok és környékük rendbe rakását Márialigeti 
Sebestyénnek köszönjük.                             Futakfalvi Bea 

 
 

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 
levelezőlistára küldött levél láblécében, a honlapon, a Heti 
Híradóban és a facebook-csoportban is megtalálható.  

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

NAPTÁR 
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9–16. 

1024. szám 

https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8
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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  

Olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48  
Téma: A pogányokra is kiáradt a Szentlélek kegyelme. 
Nem véletlen, hogy Kornéliusz megtérésének a leírása a 
leghosszabb történet az Apostolok Cselekedeteiben. A 
római százados keresztségével döntő lépést tesz a 
keresztény Egyház a pogány népek világába. Leszáll a 
pünkösd Lelke, csodálatot és ijedséget hozva a jámbor 
zsidó- keresztényeknek a pogány Kornéliusz és családja 
megtérésével. Ami akkor történt, folytonosan történik. Isten 
ott van minden nép, minden társadalmi osztály és minden 
vallásfelekezet olyan tagjai közt, akik őszintén keresik Őt. 
Egység, vagyis közösség Isten szava meghallásában, 
Jézus Krisztusban, a Benne való hitben és az imádságban: 
mindez a Szentlélek műve és ismérve. Ezt nemcsak a múlt 
eseményeire visszatekintve kell megállapítanunk, hanem a 
jelenre és a jövőre is hinnünk kell.  
Szentlecke: 1Jn 4,7-10 
Téma: Isten előbb szeretett minket. 
A szeretet, mely Krisztusban felénk árad, gyökeresen 
különbözik attól, amit általában szeretetnek hívnak. 
Mégsem foglalja el az emberi szeretet helyét, nem 
rombolja szét, hanem fölgyújtja benne a tisztán izzást, és 
ráüti a bevégzettség pecsétjét. Azon látszik meg, 
befogadtuk-e Isten szeretetét, hogy embertársunkat 
életünkbe fogadjuk-e testvérül, felebarátul. Ha kívül 
hagyjuk ácsorogni, mint „mást”, mint idegent, azzal 
visszautasítjuk az Isten szeretetét. 
Evangélium: Jn 15,9-17 
Téma: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja 
barátaiért. 
A mai szakasz folytatja az igaz Szőlőtőről szóló 
példabeszédet (Jn 15,1-8; húsvét 5. vasárnapja). Szőlőtő 
és szőlővessző eleven egységben van, így árad az élet is: 
a szeretet az Atyától a Fiúig, a Fiútól a tanítványokba. 
Ebben az egységben, melyet a keresztségben kapunk 
ajándékba, meg kell maradnunk. Ennek jelei: hűség a 
hithez és az engedelmességhez. Gyümölcse a tanítványok 
közössége az öröm és bizalom légkörében.  
  
Május 11. Boldog Salkaházi Sára, vértanú, 1899. május 11-
én született Kassán. 1929-ben belépett a Szociális 
Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen 
Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: Alleluja! 
Ecce ego, mitte me! - Alleluja! Itt vagyok, engem küldj! 
Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki 
nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, 
mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az 
üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban 
tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a  

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. 
 
 

gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a 
Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. 
december 27-én elhurcolták és menekítettjeivel együtt a 
Dunába lőtték. A boldoggá avatási dekrétumot – amelyet 
XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írt alá – Erdő Péter 
bíboros 2006. szeptember 17-én Budapesten, a Szent 
István Bazilika előtti téren ünnepi szentmise keretében 
hirdette ki. Salkaházi Sára szociális testvér azok közé 
tartozik, akikről Jézus azt mondja: „Nagyobb szeretete 
senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!” 
Személyében Magyarországon először emelt az Egyház a 
boldogok sorába egy egyszerű, középosztályból származó 
nőt, aki nem volt királylány, sem nemes. Salkaházi Sára 
valóban testvérünk, kortársunk és sorstársunk, aki arra hív 
bennünket, hogy győzzük le a korszellemet, hiszen élni 
csak másokért érdemes. 

Útravaló  
A mai evangélium – János evangéliumának 15. fejezete – 
az utolsó vacsora termébe vezet bennünket, ahol 
meghalljuk Jézus új parancsát. Így hangzik: „Az az én 
parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én 
szerettelek titeket” (12. vers). Közelgő keresztáldozatára 
gondolva pedig hozzáteszi: „Senki sem szeret jobban, mint 
az, aki életét adja barátaiért. Barátaim vagytok, ha 
megteszitek, amit parancsolok nektek” (13–14. versek). 
Jézusnak ezek az utolsó vacsorán kimondott szavai egész 
üzenetét összefoglalják, sőt azt is összefoglalják, amit tett: 
Jézus életét adta barátaiért. Azokért a barátaiért, akik nem 
értették meg őt, akik a legfontosabb pillanatban magára 
hagyták, elárulták és megtagadták. Ez azt nyilvánítja ki 
előttünk, hogy ő szeret minket, bár nem érdemeltük ki az ő 
szeretetét. Így szeret minket Jézus! 
Ily módon megmutatja nekünk Jézus, milyen úton 
kövessük: a szeretet útján. Az ő parancsa nem pusztán egy 
olyan előírás, amely mindig valami elvont és az élethez 
kívülről hozzáadott dolog marad. Krisztus parancsa azért 
új, mert ő volt az első, aki megvalósította, aki testet adott 
neki, és ekképpen a szeretet törvénye egyszer s 
mindenkorra beíratott az ember szívébe (vö. Jer 31,33). 
Hogyan íratott be? A Szentlélek tüze írta bele. Ezzel a 
Jézus által nekünk ajándékozott Lélekkel pedig mi is 
képesek vagyunk ezen az úton járni! […] Újfajta ezt a 
szeretet, mert Jézus és a Szentlélek által megújított 
szeretetről van szó. Ez egy megváltott, önzőségtől 
megszabadított szeretet. Ez a szeretet örömmel tölti el 
szívünket, ahogyan Jézus maga mondja: „Azért mondtam 
ezt nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és 
örömötök teljes legyen” (11. vers.)  
Ferenc pápa teljes beszéde itt olvasható.  
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