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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. 

6.7. 
Hétfő 

7  
2Kor 1-7 
Mt 5,1-12 

du. 5–6  
½ 7: Fábry Kornél 
atya előadása 

6.8. 
Kedd 

7 
A 71 éve elhurcolt 
szerzetesekért 

ApCsel 11,21b-26 
Mt 10,7-13 

du. 5–7 SZENT ÁGNES 
7: Hittanóra, 
már személyesen is 

6.9. 
Szerda 

7  
2Kor 3,4-11 
Mt 5,17-19 

du. 5–7 
SZENT EFRÉM 
DIAKÓNUS 

 

6.10. 
Csütörtök 

7  
2Kor 3,15-4,1 
Mt 5,20-26 

du. 5–7   

6.11. 
Péntek 

7 élő Barnabás 
2Kor 4,7-15 
Mt 5,27-32 

du. 5–7 
SZENT BARNABÁS 
APOSTOL 

 

6.12. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

2Kor 5,14-21 
Mt 5,33-37 

   

6.13. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† édesapa és † testvér 
 
Az elsőáldozókért 
 

Ez 17,22-24 
2Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34 

 ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 
Utolsó online 
közvetítés a ½ 10-es 
miséről. 

 

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 Gyuri atya tartja este 7 órai kezdettel. 
A kápolna YouTube-csatornáján közvetítjük, de 
személyesen is részt lehet venni rajta. Ebben a 
tanévben az utolsó hittanóra június 15-én lesz.  
 
Karolinás PIKNIK  
Menjünk a szabadba! A korlátozások enyhítését 
kihasználva szeretnénk újra találkozni! Június 12-én 
szombaton 10-től 15 óráig újra együtt lehetünk egy 
Karolinás PIKNIKen a Kaffka család telkén (Bp.-
Budaörs határa, Vöcsök utca). 
11.00-kor közös játék, 12.30-kor közös ebéd. Most nem 
lesz közös főzés, ezért kérjük, mindenki hozzon magának 
ebédet – tüzet rakunk, sütögetni lehet. Innivalót, sütit, 
gyümölcsöt, játékokat is hozzatok, de a jókedvet, a 
vidámságot, a sok mosolyt se hagyjátok otthon!  
Minden korosztályt szeretettel várunk, családokat, 
barátokat, idősebbeket, egyedülállókat is! 

Szabó Zsolt István (30/676-9452) 

A tanév befejezésével a kápolna is nyári üzemmódba áll át. 
A ½ 10-es szentmisét utoljára június 13-án közvetítjük. 
A nyári vasárnapokon nem lesz 11 órakor szentmise, az 
utolsó 11 órás mise június 20-án hangzik el.  
 
A kápolnában minden hétköznap 5–7-ig csendes 
jelenléttel imádkozhatunk és mélyedhetünk el az Úr életet 
adó jelenlétében. Június 21-től a szentségimádás is 
szünetel. 
 
Június 13-án a 11 órás szentmisén elsőáldozás lesz. A 
részvételt az elsőáldozók családjainak és rokonainak 
tartjuk fent. Kérjük az erre a misére járó híveket, ezen a 
vasárnapon kivételesen válasszanak másik szentmisét. 
 
A kápolnatakarítást június 5-én a Vasbányai-Alpár 
család, június 19-én pedig az Ifjú házasok csoportja, 
vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 
 

A Karolina Egyesület várja a tagoktól a tagdíjak 
befizetését a 11711034-20811943 számú 
bankszámlaszámra, vagy névvel ellátott, lezárt borítékban 
a sekrestyében. Az éves közgyűlést várhatóan ősszel 
tartjuk meg. 
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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. 
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 

Olvasmány: 2Mz 24,3-8  
Téma: Ez annak a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött 
veletek. 
A Sínai hegyi Isten-megjelenés célja a szövetségkötés volt 
Isten és a népe közt. Isten ajánlja föl e szövetséget, és a 
nép elfogadja, hogy az „Úr szavait és jogi szabályait” 
kövesse. Záradékul, a szövetség-okmány fölolvasása előtt 
(2Mz 24,7) előbb az oltárt, mint Isten képviselőjét, 
meghintik az áldozati állat vérével, és az olvasás után 
Mózes meghinti a vér másik felével az egész népet. Mózes 
szavára: „Ez a szövetség vére” – hivatkozott Jézus, mikor 
az Új Szövetséget saját vérével pecsételte meg (Mt 26,28; 
Lk 22,20). A Sínai szövetség a nép állandó közösségét 
jelentette Istennel, aki ezt a szövetséget fölajánlotta nekik. 
A szövetség egyúttal a nép tagjainak mélyebb és 
szorosabb közösségét is jelentette.  
Szentlecke: Zsid 9,11-15  
Téma: Az új szövetséget Jézus kötötte saját Vére által a 
megváltott emberiséggel. 
A zsidókhoz írt levél az ószövetségi papságot, 
istentiszteletet az égi valóságok utánzatainak tekinti, 
érzékelhető utalásnak a „jelen időkre” (Zsid 9,9). Mióta 
Krisztus belépett a mennyei Szentélybe, és Vérét, vagyis 
önmagát föláldozta az „örök Lélek erejéből”, a Szentlélek 
által (9,14), lezárult az ószövetségi papi szolgálat és az 
áldozatkultusz ideje. Áldozata által Krisztus megtisztított 
minket, képessé tett arra, hogy az Újszövetség igazi 
áldozatát bemutassuk.  
Evangélium: Mk 14,12-16.22-26  
Téma: Jézus az utolsó vacsorán saját Testét és Vérét adja 
apostolainak. 
A szentíró Jézus utolsó vacsoráját tanítványaival húsvéti 
lakomának nevezi, melyet Jézus a közeljövő tiszta 
előrelátásával ünnepel. A vacsora lefolyásából csak a 
páratlan új eseményt mondja el. A tudósítás oly szűkszavú, 
hogy megértéséhez a többi beszámolót is olvasnunk kell: 
Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 1Kor 11,23-26. Mindezeket 
Jézus föltámadása után írták, amikor a keresztény 
közösségben a szentségi lakomát (szentmisét) már meg-
megülték. Hogyan kell az ilyen lakomát és magát az utolsó 
vacsorát értenünk, az mindenekelőtt Jézus szavából 
adódik: „Ez (itt) az Én Testem, ez az Én Vérem...” A bibliai 
szóhasználatból tudjuk, hogy a „testen” az egész személyt  
kell érteni. „Az Én Vérem” kifejezés „a szövetség Vére, 
mely sokakért kiontatik” hozzáadással világossá teszi, 

részvétel csak védettséggel rendelkezők számára 
lehetséges.  
 
A szeptember 5-12. között megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK) programjaira érdemes minél előbb 
jelentkezni.  A három nagy ingyenes programon (nyitó 
szentmise, szombati szentmise és körmenet, vasárnapi 
záró szentmise Ferenc pápával) kápolnánk csoportjához 
is lehet csatlakozni (csoportkód: IEC-CGQY). A 
regisztrációról és a csoporthoz való csatlakozás módjáról 
részletes tájékoztató olvasható a NEK honlapján 
(iec2020.hu), a levelezőlistán és a kitett szórólapon. 
Kérdés, probléma esetén kápolnai NEK-
koordinátorunkat, Szemán Andit lehet keresni az 
andrea.szeman05@gmail.com e-mailcímen, vagy a 06 
30 381 1770-es telefonszámon. 

hogy a föláldozott Testről, Vérről van szó, tehát föláldozott 
és áldozati átadásával megdicsőült Úrról! Nem áldozati 
állatok vére által, hanem magának Krisztusnak a vérével 
pecsételődik meg az Újszövetség. 
 

Útravaló Úrnapjára 

Tudjuk, hogy milyen is egy kapcsolat egy másik 
emberrel. Nem mindig egyszerű, és mindig maradnak 
meglepetések, titkok, amiket nem is gondolnánk a 
másikról. De ezeken átsegít minket az, hogy a személy 
szimpatikus, szeretetre méltó, és sok jó élményünk van 
vele. Így van az Egyház Krisztus titokzatos misztériumával, 
az Oltáriszentséggel. Újra és újra rácsodálkozunk: 
micsoda titok, hogy saját testét és vérét adja nekünk, 
szövetségbe von bennünket azzal, hogy belőle 
táplálkozunk. Amikor Jézus testét és vérét ünnepeljük, 
képzeljük magunkat pár pillanatra az utolsó vacsora 
asztalához. Jézus mellett ülünk, akit szeretünk, akihez 
ragaszkodunk, akire felnézünk. Aki példa számunkra, és 
akivel jó együtt lenni, mert olyan csodálatos dolgokat mond 
és tesz. Együtt ülhetünk vele most az asztalnál és együtt 
ehetünk vele. A szívünk örül, aztán Jézus arról kezd 
beszélni, hogy elhagy minket, és nem 
követhetjük; elszomorodunk, és nem értjük, hogy miért 
teszi ezt… de ő, hogy szeretetének jelét adja, hogy 
valahogy kifejezze, velünk marad akkor is, amikor már nem 
látjuk a szemünkkel, fogja a kenyeret és a bort, és 
szétosztja. Majd ránk bízza, hogy ugyanezt tegyük mi is. 
Ugyanezt a mozdulatot ismételjük miséről misére. 
Megáldjuk, megtörjük és szétosztjuk a kenyeret. Ahogy 
Jézus is tette. Így emlékezünk az ő szeretetére. De az „ezt 
cselekedjétek” felszólítás nemcsak erre vonatkozik, hanem 
nekünk magunknak is osztani kell magunkat, a szeretet 
egyszerű gesztusait kell tennünk naponta. Egyszerű és 
mindennapi dolgokban kell nekünk is kifejeznünk a 
szeretetünket. Mert a mindennapok emberei vagyunk. 
Egyszerű gesztusainkat kell megtöltenünk szeretettel és 
figyelmességgel. A mai ünnep, bár mi már fényesen 
vesszük körül, mégiscsak az egyszerűség ünnepe. És 
talán kérhetjük is ma Istentől, mentsen meg minket attól, 
hogy elbonyolítsuk az egyszerű dolgokat, hogy felesleges 
okoskodásokkal kikerüljük a lényeget, és elzárjuk az 
érzelmeinket Isten elől.                Sárai-Szabó Kelemen OSB 
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