
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentségi

mádás 
ünnepek egyéb 

5.16. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
élő Tamás 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 

5.17. 
Hétfő 

7 † Veronika és élő családtagjai 
ApCsel 19,1-8 
Jn 16,29-33 

du. 5–7   

5.18. 
Kedd 

         7 élő Dóra, Anna, György 
ApCsel 20,17-27 
Jn 16,29-33 

du. 5–7 
SZENT I. JÁNOS 
PÁPA 

7: Hittanóra 
online közvetítjük 

5.19. 
Szerda 

         7  
ApCsel 20,28-38 
Jn 17,11b-19 

du. 5–7   

5.20. 
Csütörtök 

7 † Felicitász 
ApCsel 22,30 
23,6-11 
Jn 17,20-26 

du. 5–7 
SZIÉNAI SZENT 
BERNARDIN 

 

5.21. 
Péntek 

7  élő Mátyás 
ApCsel 25,13-21 
Jn 21,15-19 

du. 5–7 
MAGALLÁN SZENT 
KRISTÓF 

 

5.22. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Mihály 

ApCsel 28,16-
20.30-31 
Jn 21,20-
25
  

   

5.23. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
élő Zita, Attila és Máté 
 

ApCsel 2,1-11 
Gal 5,11-25 
Jn 20,19-23 

 PÜNKÖSDVASÁRNAP  

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 10-től 
kezdve visszavonta a szentmisén való részvétel alóli 
általános felmentést, mely a járványügyi helyzet miatt 
lépett életbe 2021. március 3-án. A felmentés érvényben 
marad azok számára, akik élethelyzetük miatt nem tudnak 
a szentmisén személyesen megjelenni. 
 
A hittanórát a héten Birher Nándor diakónus 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. 
 
A ½ 10-es és az esti 7-es szentmiséken újra van zenei 
szolgálat. 
 
Május 16-án 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. 
 
Május 29-én a szombat esti, valamint május 30-án a 
vasárnap 8 és 11 órás szentmiséken lehetőség lesz a 
betegek szentsége együttes felvételére. 
 
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  
 
Továbbra is megtekinthető kápolnánkban a NEK 
felkészülést segítő vándorkiállítás, mely a veresegyházi 
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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. 
 
A kápolnatakarítást május 15-én Magyar Sarolta, május 
22-én pedig az Egyed család vállalta. 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.  
 

Olvasmány: ApCsel 1,1-11  
Téma: Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett az 
égbe. 
Szt. Lukács evangéliumában Jézus tetteit és tanításait írja 
le, az Apostolok Cselekedeteiben az Egyház 
megszületését. A húsvét és a mennybemenetel közti 
időben Jézus az „Isten országáról” tanít, felkészítve 
tanítványait feladataikra. Aztán eltávozik szemük elől Isten 
rejtett fenségébe. Utolsó szavai ígéret és megbízatás 
egyben. Vigyétek szét a jó hírt szerte az egész földön. A 
Lélek pünkösdi „leküldése” erőt ad majd ennek betöltésére. 
Az Úr újrajöveteléig Egyháza missziót teljesít. 
 
Szentlecke: Ef 1,17-23 
Téma: Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette. 
Az apostol imájából fontosat tudunk meg Isten hatalmáról 
és gazdagságáról, amely Krisztus felmagasztalásában 
mutatkozik meg. Isten feltámasztotta Őt „halottaiból”, és 
Fejévé tette az Egyháznak és a Mindenségnek. Az Egyház 
az Ő titokzatos Teste, elválaszthatatlanul hozzáforrva, és 
Vele együtt az isteni életközösségbe bevonva. Az Egyház 
egyben a tér is, amelyben a világ Megváltója jelen van, más 
szóval az Egyház Krisztus megtestesülése a világban. 
 
Evangélium: Mk 16,15-20 
Téma: Jézus felment a mennybe, és helyet foglalt az Isten 
jobbján. Míg az Apostolok Cselekedetei megmutatja, hogy 
megy fel Krisztus Atyja dicsőségébe, Szt. Máté 
evangéliumának vége azt mondja meg, hogyan van jelen a 
Föltámadott az Egyházban. Az evangélium elején (1,23) ott 
állt az ígéret: „Isten velünk”, és a végén bizonyságul: 
„Veletek vagyok minden nap!” (28,20). Galilea Máténál, 
Izajás nyomán, a „pogányok tartománya” (4,15; Iz 8,23-
9,1). Az, hogy Jézus ott gyűjti össze utoljára híveit, utal 
Egyháza egyetemes kiterjesztésére, amely a tanítványok 
feladata lesz. Minden népnek Jézus tanítványává kell 
lennie. Azzá lesz az ember a keresztségben, és marad 
tanítványnak, ha az Ő szavai szerint él. 

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. 
–  A ½ 10-es szentmisét továbbra is közvetítjük online. 
– 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. 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. 
 
 

Május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú 1892. 
február 29-én született székely főnemesi családból 
Segesvárott. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, 
majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános 
Gyulán. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki 
széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel. 
Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a 
város elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok 
és leányok védelmére kelt. Holtteste a győri székesegyház 
kápolnájában nyugszik. II. János Pál pápa avatta 
boldoggá, 1997. november 9-én. 
 

Útravaló 
 

        Hiszek a Szentlélekben    
Hiszem, 

hogy megszabadít előítéleteimtől. 
Hiszem, 

hogy megváltoztatja szokásaimat. 
Hiszem, 

hogy legyőzi közömbösségemet. 
Hiszem, 

hogy szeretettel tölti el lelkemet. 
Hiszem, 

hogy megállít a rossz előtt. 
Hiszem, 

hogy felbátorít a jóra. 
Hiszem, 

hogy legyőzi szomorúságomat. 
Hiszem, 

hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 
Hiszem, 

hogy elveszi kicsinyhitűségemet. 
Hiszem, 

hogy megerősít szenvedésemben. 
Hiszem, 

hogy áthatja egész lényemet. 
 

(Karl Rahner imája) 

A HÉT LITURGIÁJA 
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