
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

5.30. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
† Dezső, † Éva és † Anna 

MTörv 
4,32-34.39-40 
Róm 8,14-17 
Mt 28,16-20 

 
SZENTHÁROMSÁG 
VASÁRNAP 

A 8 és 11 órás 
miséken: betegek 
szentsége 
kiszolgáltatása. 
 

5.31. 
Hétfő 

7 
Kollár és Vancsura család élő 
és † tagjai 

Tób 1,3; 2,1a-8 
Mk 12,1-12 

du. 5–7   

6.1. 
Kedd 

         7  
Tób 2,10-23 
Mk 12,13-17 

du. 5–7 
SZENT JUSZTINUSZ 
VÉRTANÚ 

7: Hittanóra, 
online közvetítjük 

6.2. 
Szerda 

         7  
Tób 3,1-11.24-25 
Mk 12,18-27 

du. 5–7 
SZENT MARCELLUSZ 
ÉS PÉTER 

 

6.3. 
Csütörtök 

7  
Tób 6,10-11a 
Mk 12,28b-34 

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

6.4. 
Péntek 

7 
este 6  

Hazánkért 
Nemzeti összetartozás 

Tób 11,5-11 
Mk 12,35-37 

du. 5–6 ELSŐ PÉNTEK 5-től gyóntatás 

6.5. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† nagyszülők, † dédszülők 

Tób 12,1-5 
Mk 12,38-44 

 SZENT BONIFÁC ELSŐ SZOMBAT 

6.6. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
† Márta, †Elemér 

Kiv 24,3-8 
Zsid 9,11-15 
Mk 14,12-16 

 ÚRNAPJA 
A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 

 

Örömteli, hogy újra megtelt a kápolna és a szentmiséken 
egyre többen találkozunk. Minden szentmise szabadon 
látogatható maszkban és távolságtartással, de a fél 10-es 
szentmisén a nagy létszámra való tekintettel továbbra is 
regisztrációt kérünk a legoptimálisabb ülésrend kialakítása 
érdekében.  
 
A hittanórát a héten Birher Nándor tartja este 7 órai 
kezdettel. A kápolna YouTube-csatornáján közvetítjük.  
 
Első pénteken reggel 7-kor és este 6-kor is van szentmise. 
5 órától gyóntatás. Első szombaton reggel 7-kor 
szentmise van, nem igeliturgia. 
 
Június 12-én, szombaton ismét karolinás pikniket 
tartunk a szokásos helyszínen, a Kaffka család telkén, 
Budaörs határában. Nagy szeretettel hívunk mindenkit! 
(pontos program a következő számban és a levelezőlistán) 
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
jelenléttel imádkozhatunk és mélyedhetünk el az Úr életet 
adó jelenlétében. A Szűzanya tiszteletére hétfőn és 
kedden még imádkozzuk a loretói litániát a 
szentségimádás végén, ¾ 7-től. A héten első csütörtök. 

A szokásos szentségimádás után, 7-8 között a 
hivatásokért imádkozunk. 
 
Május 30-án a vasárnap 8 és 11 órás szentmiséken 
lehetőség lesz a betegek szentsége együttes 
felvételére. 
 
Most vasárnap Szentháromság vasárnapja. Ezzel lezárul a 
húsvéti idő, melyet az egyház a húsvéti szentgyónás 
elvégzésére biztosít. Várom a gyónni vágyókat a 
szentmisék előtt, után és alatt.                           Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást május 29-én az Ifjú házasok 
csoportja, június 5-én pedig a Vasbányai - Alpár család 
vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 
 

A NEK hírei 

Június 5-én, Úrnapja szombatján 17 órától ismét közös, 
világméretű szentségimádás lesz a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület részeként, 
melyhez kápolnánk is csatlakozik. Az imádságba 
otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 

▪ Kápolnaigazgató: Kelemen Imre ▪ Lelkészi szolgálat: Müller György ▪ 
▪ Telefon: +36 30 179 5411 ▪ E-mail: atyamgy@gmail.com ▪ Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 37/b ▪   

▪ Honlap: www.karolinaegyesulet.hu ▪ Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után ▪ 

2021. 
máj. 30  

–június 6. 

1027. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8


Kérjük, aki csatlakozik az imádsághoz, regisztráljon a 
corpusdomini.iec2020.hu weboldalon a Gyümölcsoltó 
Boldogasszony kápolna helyszínhez. 
 
Június 7-én 18.30-tól Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára 
lesz vendégünk, a kápolnában „Ki nem hagynám...” 
címmel tart számunkra előadást és beszélgetést az 
őszi Eucharisztikus Kongresszusról. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt! A zárt térben megtartott rendezvényre 
való tekintettel a jelenlegi rendelkezések értelmében a 
részvétel csak védettséggel rendelkezők számára 
lehetséges.  
 
 A szeptember 5-12. között megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK-re) 
elindult a regisztráció. 

 Olvasmány: MTörv 4,32-34.39-40 
Téma: Csak egy Isten van, az ég és a föld Ura. 
Jahve, az egyetlen Isten, kivezette a népét Egyiptomból, 
szólt hozzá Sínainál, és tulajdonába adta Kánaán földjét. 
Ezek a hagyomány szerinti nagy üdv-tettek, amelyek 
örökre rányomták a népre bélyegüket. Isten oly törvényt 
adott népének, amilyent akkor az fölfoghatott; de az 
ajándék, amit igazában adni fog, az Ő Szent Lelke, aki 
belülről újítja meg, tanítja és vezeti az embert. Isten 
nemcsak a választott nép Istene. Az egész világon közel 
van az Őt keresőkhöz, azokhoz, akik megváltó jelenlétére 
föltárulkoznak. A mai olvasmány ihletést árasztó tan és 
intés, amely többszörösen rokon szellemű Izajás műve 
második felével. 
 

Szentlecke: Róm 8,14-17 
Téma: A fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa így 
szólítjuk Istent: „Abba, Atya!” 
Jézus Istent Atyjának nevezte, másként, mint minden 
teremtmény. Ő Istennek Fia, egészen Atyjából és Atyjának 
él. Az Atyából kiáradó Lélek eltölti Őt, vezeti és megdicsőíti 
(vö. Mt 4,1; Zsid 9,14; Jn 16,14). Ugyanezt a Lelket fogadja 
a hívő a keresztségben, mely bevonja az Atyja és Fiú közti 
életáramba, és a Fiúban hasonlóképp ő is Isten fia lesz. 
Miből tudjuk meg, hogy Isten fiaivá lettünk? Abból, hogy 
hagyjuk magunkat mozgatni és vezettetni a Lélektől, mint 
Jézus, és a bizalomból, amellyel máris mondani tudjuk 
Istennek: „Abba, kedves Atyám!” Mint gyermekei, 
szabadok vagyunk, nincs okunk félelemre. Mint gyermekei, 
„örökösei” is vagyunk Istennek. Ez az „örökség” igazában 
az, amit az Ószövetség Ígéret földjének hív, az 
Újszövetség pedig Isten uralmának, országának: a Vele 
való életközösség. 
 

Evangélium: Mt 28,16-20 
Téma: Jézus tanítani és keresztelni küldi apostolait az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 
Galileában, végső megjelenésében a hegyen a 
Föltámadott kinyilatkoztatja magát: Ő az Emberfia, akinek 
minden hatalom átadatott (vö. Dán 7,14; Róm 1,4). E 
teljhatalmából kifolyólag adja tanítványainak a missziós 
parancsot, és ígéri meg maradandó, segítő jelenlétét, a 
közelségét. A tanítványok feladata: 1. mindenkit 
tanítvánnyá tenni, a Krisztussal való találkozásra vezetni 
és a közösségbe bevonni; 2. keresztelniük kell az 
embereket és 3. Jézus parancsaira megtanítani őket. A 

Érdemes a programokra minél előbb jelentkezni, hogy 
biztosan legyen helyünk akkor is, ha esetleg a vírus miatt 
korlátozásokkal lehet csak megtartani a rendezvényt. A 
három nagy ingyenes programon (nyitó szentmise, 
szombati szentmise és körmenet, vasárnapi záró 
szentmise Ferenc pápával) kápolnánk csoportjához is 
lehet csatlakozni. A regisztrációról és a csoporthoz való 
csatlakozás módjáról részletes tájékoztató olvasható a 
kitett szórólapon. A szervezők várják az önkéntes segítők 
jelentkezését május 31-ig. 
Kérdés, probléma esetén kápolnai NEK-koordinátorunkat, 
Szemán Andreát lehet keresni a 
andrea.szeman05@gmail.com e-mailcímen, vagy a 06 30 
381 1770-es telefonszámon. 
 
 

korábbi, Izraelre korlátozott küldetéssel szemben (Mt 10,5-
6; 15,24), most a föltámadott Krisztus egyetemességének 
megfelelően a küldetés, a missziós parancs tér és idő 
szerint korlátlan, határtalan. A keresztség szavai – „Az 
Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében” – 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a keresztség nemcsak 
személyes közösséget, egységet teremt Krisztussal az Ő 
halálában és föltámadásában, hanem egyben közösséget 
és egyesülést a háromságos egy Istennel. 
 

Útravaló 
„Ahhoz, hogy elevenek legyünk, fel kell tudnunk mutatni a 
keresztény spiritualitás és szentség metafizikai magvát – 
nem csupán egy viselkedési, pszichológiai vagy erkölcsi 
magot. A szentháromságos metafizika lényege éppen ilyen 
vibráló és inherens. A Szentháromság a szilárd, mélyen 
gyökerező identitásunk – és az is kell, hogy legyen; nem 
arról van szó, hogy jön és megy, tündöklik és alábukik. A 
Szentháromság az üdvösség kősziklája. 
És persze nagyon érdekes, hogy ez az erős gyökérzet 
meglehetősen hibátlanul tükröződik az univerzum fizikai 
építőkövei, az atomok három egymás körül keringő 
részecskéjében. Mi történik, ha az atomokat szándékosan 
destabilizálják? Halált és pusztítást hozó bomba. 
A számos átrendeződés során, mely elvezetett minket a 
modern individualizmus kialakulásához, a keresztények 
többsége megmaradt az emberértelmezés „pogányabb” 
változatánál, szinte teljesen kiforgatva a személy szó 
eredeti háromságos értelmét – a személy, mint dinamikus 
áthangzás [a persona szó eredetieg a színészek által viselt 

maszkot jelentette az ókori színházban. A hagyományos 
etimológia szerint ez a ’personare’ (áthangzani) szó származéka 
a per (keresztül) és a sonus (hang) elemekből, mivel a színpadi 
álarcba hangerősítő tölcsért építettek, amelyen át a színész 

szavai felerősítve hangzottak át a közönséghez.] –, és egy 
olyan független ént kreálva, amelynek végül semmihez 
nincs köze. 
Vajon milyen lenne, ha újraépítenénk a szentháromságos 
metafizikát, és megalkotnánk egy valóban emberi és teljes 
személyt? Ez azzal kezdődne, hogy felismerjük: minden 
személy Isten páratlan és pótolhatatlan teremtménye – 
akinek Isten átadta és akivel közölte kapcsolatokban létező 
saját isteni képét –, ez a személy pedig képes tükrözni és 
megosztani e képet a többi teremtett létezővel.” 

(Részlet Rohr-Morell: Az isteni tánc. A Szentháromság és a 
belső átalakulás c. művéből) 
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