
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Kollár és Vancsura 
család élő és † tagjai 
† Magdolna 

Ter 15,5-12.17-18  
Fil 3,17–4,1 
Lk 9,28b-36 

  
Gyűjtés az ukrajnai válság 
kárvallottai megsegítésére 

3.14. 
Hétfő 

8 

 
A karmelita család 
megújulásáért 
 

Dán 9,4b-10 
Lk 6,36-38 

5–7  

este 6: elsőáldozási felké-
szítés 
este 7–8: Katekézis a Sa-
rokPontban 

3.15. 
Kedd 

8  
Iz 1,10.16-20 
Mt 23,1-12 

5–7 Nemzeti ünnep  

3.16. 
Szerda 

 
7 

 
Jer 18,18-20 
Mt 20,17-28 

5–7 
SZENT PATRIK 
PÜSPÖK 

este 6: Bolyki László elő-
adása a SarokPontban 

3.17. 
Csütörtök 

7  
Jer 17,5-10 
 Lk 16,19-31 

5–7  
este 7–8: Katekézis a Sa-
rokPontban 

3.18. 
Péntek 

7  
Ter 37,3-4.12-13a.17b-
28 
Mt 21,33-43.45-46 

5–7 
JERUZSÁLEMI 

SZENT CIRILL 

este ½ 7: keresztút 
10–11 és 11–12: Szenior 
torna a SarokPontban 

3.19. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† édesapa, † testvérek 

2Sám 7,4-5a.12-
14a.16 
Róm 4,13.16-18.22 
Mt 1,16.18-21.24a 

 SZENT JÓZSEF  

3.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Katalin és Gyula 

 
 

Kiv 3,1-8a.13-15 
1Kor 10,1-6.10-12 
Lk 13,1-9 

 
NAGYBÖJT 3. VA-
SÁRNAPJA 

 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 
 
Az állami rendelkezésekkel összhangban Erdő Péter bíbo-
ros úr március 7-től feloldotta a járványügyi korlátozá-
sokat Esztergom-Budapest Főegyházmegye templomai-
ban. 
Ennek értelmében: 

- eltörölte a kötelező maszkviselést és távolságtar-
tást, kápolnánkban azonban a kis légtérre való te-
kintettel ajánljuk a maszkviselést és a kézfertőtle-
nítést, 

- nem kötelezőek a járványhelyzet miatt beveze-
tésre került liturgikus korlátozások, de a békecsók 
és a kézfogás nem kerül visszavezetésre. 

 
Kápolnánkban megszűnik a ½ 10-es mise és a hittanóra 
online közvetítése, valamint visszatérünk a rendes vasár-
napi miserendhez, 11 órakor nem lesz szentmise. 

 

 
Március 14-15-e munkaszüneti nap, a reggeli szentmi-
sék 8-kor kezdődnek. Kedden a felnőtt hittan elmarad, 
március 21-én Gyuri atya tartja majd. A szentségimádás a 
megszokott rendben zajlik a munkaszüneti napokon is, dél-
után 5–7 között. 
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában. Gyuri atya várja azok jelentkezését, akik szí-
vesen közreműködnek a keresztúti imádság vezetésében, 
az elmélkedések felolvasásában. 
 
Kápolnánk pénzgyűjtéssel szeretne hozzájárulni az ukraj-
nai menekültekről való gondoskodáshoz. Nem jelképesen, 
azzal a tudattal, hogy én is segítettem, hiszen látjuk, hogy 
komoly a szükség, komoly kell legyen a segítség is. 
Ezért most vasárnap is minden misén pénzgyűjtés 
lesz, melynek teljes összegét továbbítjuk a Katolikus 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
március 
13–20. 

1058. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



Karitász számára, akik nagy tapasztalattal szervezik a 
segítségadást. 
A Szent Gellért plébánia élelmiszert is gyűjt. 
A segítségadásról és a szükségletekről folyamatosan ol-
vashatók információk a https://karitasz.hu/ aktuális hírei kö-
zött. 

Gyuri atya 
 
Kápolnánk búcsújához kapcsolódóan, március 23-24-
25-én nagyböjti triduum, azaz háromnapos szentbeszéd-
sorozat lesz kápolnánkban az esti 6 órás szentmisék kere-
tében. Március 23-án, szerdán Riesz Domonkos, kelenföldi 
káplán, március 24-én, csütörtökön a Krisztus Légiója szer-
zetese, Justin Prigge atya tartja a szentmisét. A búcsúmi-
sét március 25-én Kelemen Imre atya celebrálja. Ezt a mi-
sét a Mária rádió élőben közvetíti. 
 
Állj ki az élet mellett és áldás lesz rajtad! – Újra indul 
kápolnánkban a lelki adoptálás, az imádságos elkötelező-
dés egy, az anyja méhében abortusz általi halállal fenye-
getett gyermek védelmében. Minden templom vagy ká-
polna névadó szentjével vagy szentírási jelenetével 
lelki útmutatást is kap, hogy mire figyeljen. Az Angyali 
üdvözlet jelenete teljesen egyértelmű biztatás, hogy a 
megfogant életek mellé álljunk védő imánkkal. Ezért az 
ígérettétel március 25-én, kápolnánk búcsújának ünnepi 
miséje keretében lesz. Aki szívesen vállalja, kérem, vágjon 
bele. Aki elkötelezi magát ennek a műnek a szolgálatban, 
vállalja, hogy 9 hónapon keresztül mindennap imádkozik 
egy tized rózsafüzért és egy külön imát a megfogant mag-
zatért és szüleiért, és ezzel lelki védelme alá veszi az éle-
tet.  Részletek és tanúságtételek a https://lelkiadop-
talas.hu/ oldalon. 

Gyuri atya és Szkladányi László 
 
A kápolnatakarítást március 18-án, pénteken a cserké-
szek, március 26-á pedig a Vona család vállalta. Köszön-
jük.                                                               Futakfalvi Bea 

Két nagy közösségi program szervezése kezdődött el, me-
lyeknek időpontját már most be lehet írni a naptárba, a 
részletekről folyamatosan tájékoztatunk majd: 
Április 30-án Karolina bál lesz a Mermel étteremben, fő-
szervező Mészáros Míra. 
Augusztus 26-28-i hétvégére szerveződik a karolinás 
nyári tábor. 
 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Szenior torna a SarokPontban: péntekenként 10–11 és 
11–12 között, Doleviczényi Eszter gyógytornász vezetésé-
vel. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Folyamatosan lehet 
csatlakozni, az új jelentkezők részvételi szándékukat leg-
később csütörtök estig jelezzék Szemán Andreánál  
(30/381-1770 vagy andrea.szeman05@gmail.com). 
 
Március 16-án 18 órától Bolyki László előadását hallgat-
hatjuk a SarokPontban. Előadónk 1973-ban született Bu-
dapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválze-
nekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), keresztény, spirituá-
lis szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti té-
mákra szakosodott tréner. Az előadás témája: Csalódás 
Istenben – a valláskárosult szív gyógyulása. A részvé-
teli szándékot kérjük előre jelezni a Facebook csoportban 
vagy e-mailben: meszaros.peter.imre@gmail.com 

Mészáros Péter 
 
A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét Házasrandi 
március 22-én, 18.30-21.30 között. Érdeklődni, jelent-
kezni Szemán Andreánál (30/381-170 vagy andrea.sze-
man@gmail.com) lehet vagy a levelezőlistán, Facebookon 
megadott linken keresztül. Kérjük, azok is töltsék ki a je-
lentkezési lapot még egyszer, akik az előző alkalommal je-
lentkeztek, de nem volt már hely a számukra. 
 
 

Olvasmány: 1Mz 15,5-12.17-18 
Téma: Ez megérintette ajkadat, és eltűnt a bűnöd, vétked 
bocsánatot nyert.      
Ábrahám Istene útitárs: kísér utunkon és gondjainkban. 
Ábrahámnak számtalan utódot és Kánaán földjét ígéri. Ez 
hisz az ígéretben, rábízza magát Isten hűségére, de ahogy 
a megvalósulás késik, az isteni ígéret kínzó kérdéssé válik. 
Isten enged Ábrahám kérésének és ,,szövetséggel'' köti le 
magát, hogy megtartja szavát! Kötelezi magát azzal, hogy 
tűzláng képében átmegy a kettéhasított állat részei közt 
(ősi nomád esküformát vállalva!). Lásd Jeremiást (34,18) 
ehhez az ókori, nekünk furcsa rítushoz. Ábrahám lemond 
a földi bizonyosságról, és egész jövőjét Istenre bízza. Az ő 
hite: a reménység.  
 

Szentlecke: Fil 3,17-4,1   
Téma: De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és 
nekem juttatott kegyelme nem volt hiábavaló. 
Filippi egyházába olyanok törnek be, kiket Szt. Pál „Krisz-
tus keresztjének ellenségeiként” bélyegez meg. A  
következő mondatok arra utalnak, hogy olyanokról van 
szó, akik vagy túlbecsülik a testet, vagy megvetik: a „zsidó-
keresztények” szerint a körülmetélés szükséges az 
üdvösségre; a „pogány-keresztények” bölcseletük alapján 

lenézik a testet és „senki földjének” tekintik. Bizonnyal – 
mondja az apostol – nyomorult egy test a miénk. De 
Krisztus, a Föltámadott elég erős hozzá, hogy ezt a testet 
a maga megdicsőülésébe fölvigye. Vele „a mennyben” van 
máris a mi lakóhelyünk. Ő a mi jövőnk. Ő ítéli meg jelen 
életünket és annak értékét: Ő üdvözít minket, hogyha ezen 
átváltoztató hatalmának átengedjük magunkat.   
 
Evangélium: Lk 9,28-36      
Téma: Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok. 

Jézus megmondta tanítványainak, hogy szenvedni fog, 
meghal és harmadnapon föltámad. A szenvedés és fölma-
gasztalás – más-más módon – Jézus megdicsőülését fe-
jezi ki. Itt Jézus szemünk láttára úgy mutatja be magát, mint 
az égi fölségbe emelt Emberfiát. Az Olajfák hegyén viszont 
épp ezek a tanítványok a szenvedő Isten-szolgájának fog-
ják Őt látni. Jézus „útját”, melyet Jeruzsálemben kell bevé-
geznie, nyilván csak akkor értik meg, mikor a Föltámadott 
fölnyitja rá a szemüket (Lk 24,25-26). A felhőből jövő hang 
tanúskodik, hogy Jézus az Ő Fia, a Kiválasztott, az Egyet-
len, – Őrá kell hallgatniuk! A fény-felhő Jézus föltámadását, 
mennybemenetelét és újrajöttét jelzi előre.  
 
 

A HÉT LITURGIÁJA 
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