
 

dátum 
szent
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

6.13. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† édesapa és testvér 
beteg Ágnes 
Elsőáldozók 
élő István és Zsuzsa 

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

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

6.14. 
Hétfő 

7 
Endre és Zsóka házassági 
évforduló 

2Kor 6,1-10 
Mt 5,38-42 

du. 5–7   

6.15. 
Kedd 

7  
2Kor 8,1-9 
Mt 5,43-48 

du. 5–7 
ÁRPÁDHÁZI BOLDOG 
JOLÁN 

7: Az utolsó hittanóra 
a nyári szünet előtt 

6.16. 
Szerda 

7  
2Kor 9,6-11 
Mt 6,1-6,16-18 

du. 5–7   

6.17. 
Csütörtök 

7  
2Kor 11,1-11 
Mt 6,7-15 

du. 5–7   

6.18. 
Péntek 

7 élő Gábor 
2Kor 11,18-30 
Mt 6,19-23 

du. 5–7   

6.19. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
Hálából 

2Kor 12,1-10 
Mt 6,24-34 

 SZENT ROMUÁLD APÁT  

6.20. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
Jálics F., Bozsó J., Mustó P. 
† Ilona  

Jób 38,1-8 
2Kor 5.14-17 
Mk 4,35-41 
 

 ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
Az utolsó 11 órás 
szentmise a 
tanévben. 

 

A hittanórát a héten kedden Birher Nándor tartja este 7 
órai kezdettel. A kápolna YouTube-csatornáján 
közvetítjük, de személyesen is részt lehet venni rajta. 
Ebben a tanévben ez lesz az utolsó hittanóra.  
 
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 
és mostantól nem kérünk regisztrációt a részvételhez. 
A nyári vasárnapokon nem lesz 11 órakor szentmise, az 
utolsó 11 órás mise június 20-án hangzik el.  

Ez a Híradó utolsó száma, nyáron nem jelentetjük meg. A 
levelezőlistát fogjuk használni a fontos hírek, mint például 
a NEK szervezési tudnivalóinak a terjesztésére 
 
A minden hétköznap 5–7-ig tartott csendes 
szentségimádás is ezen a héten lesz utoljára. Köszönjük 
a szentségőrök áldozatos és kitartó jelenlétét. 
 
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. 
Hordozzuk imáinkban az Úrral való találkozásra készülő 
gyermekeket és családjaikat! 
 
A kápolnatakarítást június 19-én az Ifjú házasok csoportja 
vállalta. A következő takarítás július 3-án lesz, Magyar 
Sarolta végzi. 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 tagdíj nyugdíjasok, diákok és 
kismamák számára 1.500 Ft, az aktív dolgozók 
számára 4.500 Ft. Az éves közgyűlést várhatóan ősszel 
tartjuk meg. 
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A NEK hírei 

Június 7-én 18.30-tól Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára 
volt a vendégünk. Buzdításának a legfontosabb üzenete az 
volt, hogy ez a világesemény elsősorban a katolikus 
egyház tagjainak szerveződik, hogy megerősödjenek 
és megújuljanak hitükben, ugyanakkor katolikus 
identitásunktól elválaszthatatlanul hitünkről szóló 
tanúságtétel is a világ felé, ezért a legfontosabb, hogy 
részt vegyünk rajta. Nem csak arról szól, hogy 
lássanak minket, hanem hogy a világ különböző 
részeiről érkező előadókat meghallgassuk, engedjük, 
hogy hitük és tanúságtételük lángra lobbantsa a 
lelkünket, és megtapasztaljuk a közösséghez tartozás 
erejét és örömét. A kongresszusnak rengeteg programja 
lesz: teológiai konferencia Esztergomban, Budapesten a 
Hungexpo területén hétfőtől péntekig minden nap 
katekézis, közös imádság, tanúságtétel, délután pedig  

Olvasmány: Ez 17,22-24     
Téma: Az Úr megalázza a magas cédrusokat, de 
fölmagasztalja a sarjadó gyenge ágacskát. 
A döntő szó teljesült, Jeruzsálem és a Templom elpusztult 
(Kr.e. 587), a lakosság nagy részét Babilonba hurcolták. 
Most kapja a próféta az üdv igéjét (amely a könyvben 
egyenest az ítélet-mondásra következik). Az üdvösség 
teljesen Istentől jön; majd Ő újra betelepíti népét hazai 
talajába, mint ahogy egy facsemetét, egy magas cédrust 
talán, beültetnek földjébe. A fa nő és virul majd, úgy, hogy 
Izrael határain túl is a népek megismerik Isten hatalmát és 
nagyságát. Az ígéret a messiási végidőkre szól: e vasárnap 
Jézusnak a mustármagról mondott példájához illeszkedik.  
Szentlecke: 2Kor 5,6-10        
Téma: Földi életünk a vándorlás ideje, amelynek folyamán 
kiérdemeljük örök otthonunkat Istennél. 
Mint bárki, az apostol is feszültséggel, nem éppen félelem 
nélkül várja a maga halálát. A hit fényében nézve az 
hazatérés lesz az idegenből, a távolból a közellétbe; 
másrészt az elválás ettől az „idegentől”, kiszakadás jelen 
testünkből és számadás Krisztus ítélőszéke előtt. Mindez 
még a hívőnek is sötét és félelmetes esemény. Pál nem 
kísérli meg, hogy a halál gondolatát elfojtsa tudatában, 
józanul beleillesztette az életébe. És épp ez ad életének 
határozott irányt, nagy hajtóerőt. 
Evangélium: Mk 4,26-34 
Téma: Isten országa parányi magból fejlődik hatalmas 
fává. 
Az a tény, hogy Jézus az igét hasonlatokban hirdeti (Mk 
4,33), az evangélistának éppoly fontos, mint a hasonlatok 
tartalma maga. A tartalom: Isten országának titka – ha 
megértenénk is – egyre felülmúlja az emberi képzeletet. De 
már a hirdetésnek ilyen módja is kétfelé választja az 
embereket: lesznek, akik „kívül”, és lesznek, akik „belül”' 
vannak. Mert a megértés nem a nagyobb eszességen, 
hanem a nagyobb hiten múlik. – A növekvő vetés 
hasonlatát csak Szt. Márknál találjuk (de vö. Mt 13, 24-30). 
A vetés az evangéliumi ige. A maga erejéből nő 
titokzatosan, kiszámíthatatlanul, de biztosan az aratás 
napjáig, az ítélet napjáig. – A mustármag hasonlatából 
kitűnik az isteni hatalom óriási ereje a látszólag oly gyönge 
evangéliumi ige által. 
 

fakultációk néven választható előadások és szentmise. A 
programokról részletesen itt lehet tájékozódni: 
https://www.iec2020.hu/hu/program 
Kápolnánk is létrehozott egy csoportot a regisztrációs 
felületen (csoportkód: IEC-CGQY), hogy a nagy közös 
szentmiséken együtt vehessünk részt. Ahhoz, hogy 
együtt lehessünk, regisztrálni kell, ezért kérjük, hogy aki 
szívesen részt venne a kápolna közösségével a nyitó 
misén és/vagy a szombati fáklyás körmenettel végződő 
misén a Kossuth téren és/vagy a vasárnapi pápai záró 
szentmisén, jelezze Szemán Andinak. 
(andrea.szeman05@gmail.com, +36 30 381 1770) 
További részletek a levelezőlistára június 8-án kiküldött 
levélben olvashatók.  
A folyamatosan érkező információkat és részleteket a 
kápolna levelezőlistáján küldtük és fogjuk kiküldeni. Ezért 
kérjük, hogy aki nincs rajta a levelezőlistán, kérje 
felvételét, melyet szintén jelezhet Andinak. 

Útravaló 
 

Roy Schoeman konzervatív zsidó szülők gyermekeként 
látta meg a napvilágot. Felnőttként ateista lett. Elismert, 
népszerű professzorként tanított a Harvard Business 
Schoolon. Schoeman úgy érezte, élete nélkülöz minden 
jelentést és célt. 
„Csak egy hátránya van annak, ha valaki katolikus vallásba 
születik: az illető nincs tudatában annak, micsoda 
csodának a részese.” – kezdte tanúságtételét Schoeman. 
Új-Zélandon 2015-ben az Eucharisztikus Kongresszuson a 
férfi arról beszélt, hogyan talált rá arra, ami értelmet adott 
az életének. 
„Egy reggel a természetben sétáltam, elmerülve 
gondolataimban. Ekkoriban már egyáltalán nem 
szenteltem gondolatokat Isten esetleges létezésének, vagy 
bármely vallás létjogosultságának. Ekkor azonban 
különleges kegyelemben részesültem. Mintegy 
varázsütésre eltűnt a függöny föld és mennyország között, 
és ott találtam magam Isten jelenlétében. Hirtelen 
megláttam a saját életemet, és éreztem, hogy ha most 
meghalnék, két dolgot sajnálnék leginkább: azt a sok időt 
és energiát, amit azzal töltöttem, hogy amiatt aggódtam, 
hogy nem vagyok szeretve, miközben létem minden 
pillanatában jobban szeretett valaki, mint ahogy azt valaha 
el tudtam volna képzelni - a mindenkit szerető és 
mindentudó Isten által. A másik bánatom az a sok 
elvesztegetett óra, amit azzal töltöttem, hogy semmit nem 
csináltam, ami értékes lenne a mennyország szemében. 
Láttam, mennyire bolond voltam, hogy olyan dolgokhoz 
ragaszkodtam, amelyek semmi jóhoz nem vezetnek. 
Korábban a Harvard Business Schoolon dolgoztam 
professzorként. Egész nap arról beszéltem, mi az a nettó 
érték, hogyan lehet maximalizálni a profitot. Egy kicsit az 
életemet is így szemléltem. A misztikus élmény által 
rájöttem, hogy életem minden perce tökéletesen meg volt 
tervezve Isten által, még azok az időszakok is, amelyek 
nagy szenvedést jelentettek számomra. Megláttam, hogy 
életem jelentése és célja az, hogy imádjam és szolgáljam 
az én Uramat, Istenemet.” 
A teljes interjú elolvasható itt: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-
sajto/talalkozasom-jezussal-3 

A HÉT LITURGIÁJA 
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