
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.20. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Katalin, † Gyula 
 
 

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

 
NAGYBÖJT 3. 
VASÁRNAPJA 

dicsőítő imaalkalom az esti 
szentmise után 

3.21. 
Hétfő 

7  
2Kir 5,1-15a 
Lk 4,24-30 

5–7  
este 6: elsőáldozási hittan 
este 7: Katekézis (SarokPont) 

3.22. 
Kedd 

7 
† Imre és † család-
tagjai 

Dán 3,25.34-43 
Mt 18,21-35 

5–7  
este 7: felnőtt hittan (kápolna) 
este ½ 7: Házasrandi (SP) 

3.23. 
Szerda 

7 
este 6 

élő Lilla 
 

MTörv 4,1.5-9  
Mt 5,17-19 

5–7 
MONGROVEJÓI 

SZENT TURIBIUS 
este 6: triduum 1. rész 

3.24. 
Csütörtök 

7 
este 6 

 
Jer 7,23-28 
Lk 11,14-23 

5–7  
este 6: triduum 2. rész 
este 7: Katekézis (SarokPont) 

3.25. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Iz 7,10-14;8,10 
Zsid 10,4-10  
Lk 1,26-38 

5–7 

GYÜMÖLCSOLTÓ 
BOLDOGASSZONY 
kápolnánk búcsúja 

este 6: triduum 3. rész 
 
10, 11: Szenior torna (SP) 

3.26. 
Szombat 

7 
este 6 

 
Oz 6,1-6 
Lk 18,9-14 

   

3.27. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 

Józs 5,9a.10-12 
2Kor 5,17-21 
Lk 15,1-3.11-32 

 
NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA 

 

Az állami rendelkezésekkel összhangban Erdő Péter bíbo-
ros úr március 7-től feloldotta a járványügyi korlátozá-
sokat az Esztergom-Budapest Főegyházmegye templo-
maiban. Ennek értelmében: 

- eltörölte a kötelező maszkviselést és távolságtartást, 
kápolnánkban azonban a kis légtérre való tekintettel 
ajánljuk a maszkiviselést és a kézfertőtlenítést, 

- nem kötelezőek a járványhelyzet miatt bevezetésre 
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 
vasárnapi miserendhez, 11 órakor nem lesz szentmise. 
 
Március 22-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában 7 órai kezdettel. 
 
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 búcsú-
misét március 25-én Kelemen Imre atya celebrálja. Ezt a 
misét a Mária rádió élőben közvetíti, és kápolnánk kórusa 
énekel. 
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk a 
kápolnában, kivéve március 25-én. Ezen a pénteken 
kápolnánk búcsúmiséje miatt a keresztút elmarad.  
 
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 
kápolna 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 csak szívesen vállalja, kérem, 
vágjon bele. Aki elkötelezi magát ennek a műnek a szolgá-

latban, vállalja, hogy 9 hónapon keresztül mindennap 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
március 

20–27. 

1059. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 



imádkozik egy tized rózsafüzért és egy külön imát a meg-
fogant magzatért és szüleiért, és ezzel lelki védelme alá 
veszi az életet. Részletek és tanúságtételek a 
lelkiadoptalas.hu oldalon.   

Gyuri atya és Szkladányi László 
 
A héten lesz a neokatekumenális út katekézissorozatá-
nak utolsó két alkalma, érdemes akár ezekre is még be-
csatlakozni.  Gyuri atya 
 
A nagyböjti készülethez ajánljuk a katolikus.ma Nagyböjti 
ráhangoló c. elmélkedéssorozatát, mely minden nap új 
résszel jelentkezik. A videók elérhetőek a honlapjukon és 
a YouTube-csatornájukon, ill. feliratkozással e-mailben is 
kérhető a napi elmélkedések kiküldése.  Gyuri atya 
 
Április 30-án ismét lesz Karolina bál a Mermel étte-
remben! A főszervező Mészáros Míra, részletek később. 
 
Augusztus 26-28-i hétvégére szerveződik a karolinás 
nyári tábor, melyre korosztálytól függetlenül mindenkit 
hívunk! 
 
Köszönjük mindenkinek, aki a tavalyi évben a személyi 
jövedelemadója 1%-át a Karolina Egyesület számára 
ajánlotta fel! A beérkezett összeget a közösség programja-
ira használjuk fel. Jó hír, hogy az adóvisszatérítéstől füg-
getlenül idén is megkapják a civil szervezetek és az egy-
házak az 1+1%-ot, úgyhogy akkor is fontos a rendelkező 

nyilatkozatot kitölteni, ha valaki részben vagy teljesen 
visszakapta a 2021-es SZJA-t. Várjuk tehát idén is a fela-
jánlásokat, melyhez a következő adatok megadása szük-
séges: Kedvezményezett adószáma: 18055696-1-43 

Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület 
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 
Köszönjük! A Karolina Egyesület elnöksége 
 
A kápolnatakarítást március 26-án, szombaton a Vona 
család vállalta. Köszönjük.  Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Március 28-án, hétfőn fél 7-től ismét filmklub, ezúttal az 
„Úgy a földön is” c. alkotást nézzük meg. Mindenkit 
szeretettel várunk a SarokPontban!  Gaál László 
 
Március 31-én délután 4-től újra lesz teadélután zsíroske-
nyérrel 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). 

Olvasmány: Kiv 3,1-8a.13-15 
Téma: Aki Van, az küldött engem hozzátok. 
Mózesnek e szakasza alapvető szövege az Ószövetség-
nek. Elején Isten megjelenik Hóreb (=Sínai) hegyén Mó-
zesnek, és megteszi Izrael szabadítójának, az Ószövetség 
közvetítőjének. A Mózes-kapta kinyilatkoztatással folyta-
tódik Isten története Ábrahám, Izsák, Jákob népével. Isten 
maga áll jót a régi és új történet egységéért. Mint az Ószö-
vetség prófétája és közvetítője, Mózes Jézusnak, az Új-
szövetség nagy Közvetítőjének és Létrehozójának elő-
futára. Isten úgy mutatkozik be, hogy atyáik Istene. A 13-
15. versben azonban új, mélyebb értelmű névvel mutatko-
zik be: Jahve legyen az Ő neve, melyen Izrael ismerje és 
segítségül hívja. Jahve értelme: a Való, az igazán Létező, 
,,Aki van'', -- a hatalmával mindig jelenvaló Isten.  

Szentlecke: 1Kor 10,1-6.10-12 
Téma: Mózes és a pusztában vándorló nép sorsa legyen 
intő példa számunkra. 
Az apostol Izrael korai történetére s tanulságára emlékez-
teti Korintus egyházát. A Vörös-tengeren való átkelés, a 
manna és a sziklából fakadó víz: mindez Krisztusra utal, az 
új Mózesre és a Szentségekre, melyek Isten új népét él-
tetik. De sem a keresztség, sem az Oltáriszentség nem gé-
pies biztosíték az üdvösségre. Isten az embertől a hit vála-
szát várja, s ennek naponkénti valóra váltását tettekben. 

Evangélium: Lk 13,1-9 

Téma: Ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is 
mindnyájan. 
Jézus előbb már figyelmeztette hallgatóit a megtérés szük-
ségére és sürgető voltára (Lk 12,35-39). Most két ese-
ményre utal, a kortársakat megrendítő két csapásra, me-

lyek éppoly könnyen bármelyikünket érhették volna. A ter-
méketlen fügefa példája hasonló tanulsággal int. Az idő 
sürget: ne helyezkedjünk gondtalan kényelembe, csak 
azért, mert késik az ítélet.  
 

ÚTRAVALÓ 
Ferenc pápa üzenete 2022 nagyböjtjére (folytatás) 

De mi a helyzet az aratással? Nem azért vetünk-e magot, 
hogy arassunk? Dehogyisnem! Szent Pál rámutat a vetés 
és az aratás szoros kapcsolatára, amikor azt mondja: „Aki 
szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat” 
(2Kor 9,6). De milyen aratásról van szó? Az általunk elve-
tett jóság első gyümölcsei önmagunkban és mindennapi 
életünkben jelennek meg, még ha a legkisebb jó cseleke-
detekről van is szó. Isten a szeretet egyetlen cselekedeté-
ről – legyen az bármilyen kicsi – és egyetlen „nagylelkű erő-
feszítésről” sem feledkezik meg (vö. Evangelii gaudium, 
279). Ahogyan a fát a gyümölcséről ismerjük fel (vö. Mt 
7,16.20), úgy a jó cselekedetekkel teli élet is fényt sugároz 
(vö. Mt 5,14-16), és Krisztus illatát árasztja a világban (vö. 
2Kor 2,15). Isten bűntől mentes szolgálata a megszentelő-
dés gyümölcseit hozza mindenki üdvösségére (vö. Róm 
6,22). 
Valójában csak keveset látunk meg annak gyümölcséből, 
amit vetünk, hiszen az evangélium szavai szerint „az egyik 
vet, a másik arat” (Jn 4,37). Amikor mások javára vetünk, 
akkor Isten nagylelkűségében osztozunk: „Nagy nemesség 
az a képesség, hogy az elültetett jó titokzatos erejébe ve-
tett reménnyel olyan folyamatokat indíthatunk el, amelynek 
gyümölcseit mások fogják leszüretelni” (Fratelli tutti, 196). 
Ha mások javára vetünk, az megszabadít az önérdek szű-
kös logikájától, cselekedeteinknek az ingyenesség tágas-
ságát adja, és Isten jótékony tervének csodálatos hori-
zontjába illeszt bennünket. (folytatjuk) 
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