
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.27. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Megtérésért 
 
 

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

 
NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA 

 

3.28. 
Hétfő 

7 
† Pál édesapa 
 

Iz 65,17-21 
Jn 4,43-54 

5–7  
este 6: elsőáldozási hittan 
este 7: Filmklub (SP) 

3.29. 
Kedd 

7  
Ez 47,1-9.12 
Jn 5,1-16 

5–7  
este 7: felnőtt hittan (SP) 
 

3.30. 
Szerda 

7 
este 6 

 
Iz 49,8-15 
Jn 5,17-30 

5–7   

3.31. 
Csütörtök 

7  
Kiv 32,7-14 
Jn 5,31-47 

5–7   

4.1. 
Péntek 

7 
este 6 

 
Bölcs 2,1a.12-22 
Jn 7,1-2.10.25-30 

5–6 ELSŐ PÉNTEK 
5–6: gyóntatás 
½ 7: a mise után keresztút 
10, 11: Szenior torna (SP) 

4.2. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Sándor, † Piroska 

Jer 11,18-20 
Jn 7,40-53 

 
PAOLAI SZENT 

FERENC 
 

4.3. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 
 

Iz 43,16-21 
Fil 3,8-14 
Jn 8,1-11 

 
NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA 

 

Március 29-én a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban, 7 órai kezdettel. Damian Stayne 
Közösségben Istennel az Eucharisztiában c. előadását 
nézzük meg, utána beszélgetés. 
 
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 1-je első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise, utána keresztút. Első szombaton reggel is van 
szentmise. Első csütörtök jövő héten lesz a szokásos 
szentségimádási órával a hivatásokért.  
 
Április 30-án ismét lesz Karolina bál a Mermel étte-
remben! A főszervező Mészáros Míra, részletek később. 
 
A nyári tábor ideje és helyszíne már biztos: augusztus 
25-28. között lesz, csütörtöktől vasárnapig, 4 nap, 3 
éjszaka időtartamban (ez változás az eddig hirdetetthez 
képest, egy nappal hosszabb lesz a tábor). A helyszíne 

pedig Pap-sziget, Szentendre. Már most írjátok be a 
naptárotokba! 
 
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 április 2-án Bartha Viki, április 9-én a 
húsvéti nagytakarítást pedig Brunner Noémi és a TT 
csoport vállalta. Köszönjük.  Futakfalvi Bea 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
márc. 27. 
– ápr. 3. 

1060. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

file:///C:/Users/vukoc/Documents/Karolina/HH_2022/katolikus.ma
https://www.youtube.com/channel/UCV1kfnFMv5FBWxGKWy3MPtQ


PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Március 28-án, hétfőn 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 – nem csak nyugdíjasoknak. 
Várunk mindenkit együttlétre a hosszú kihagyás után, tea 
és zsíroskenyér mellett egy jó beszélgetésre. 

Baráth Éva, Szabóné Marika 
 
Szenior torna a SarokPontban: péntekenként 10–11 és 
11–12 között. Az új csatlakozóktól előzetes jelentkezést 
kérünk legkésőbb csütörtök estig Szemán Andreánál 
(30/381-1770 vagy andrea.szeman05@gmail.com). 
 
Április 5-én este 7–8 között ismét taizéi imaóra lesz. 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 
 

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 is megszűnt az online miseközvetítés és a 
távolságtartás segítése érdekében tartott 11 órás mise.

Olvasmány: Józs 5,9a 10-12 
Téma:  Isten népe bevonul az Ígéret földjére, és ott 
megünnepli a húsvéti lakomát. 
Hogy a negyvenéves pusztai vándorlás után Isten népe 
bevonult Kánaán földjére, az nemcsak katonai-politikai 
vállalkozás volt. Ez Egyiptom elhagyása óta döntő lépése 
volt a vallási jövője felé. A múlt neve „egyiptomi gyalázat” 
lesz, a szolgaság és vallási tisztátalanság gyalázata. Ezt a 
gyalázatot törölte el Isten. Az Ígéret Földjéről való 
kovásztalan kenyér új korszakot nyit. Most birtokba vehetik 
azt a földet, amelyet az Úr ígért atyáiknak. Ott fognak élni, 
ha az isteni szövetséghez hívek maradnak. 
 
Szentlecke: 2Kor 5,17-21 
Téma: Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. 
A Krisztusban való megváltás annyit jelent, hogy Isten 
megbocsátott, s új emberré tett minket. Szent Pál ezt 
önmagán élte át. A „kiengesztelődés igéje” az ember 
helyzetét gyökeresen megváltoztatta. Pál újjászületést 
mond, új teremtést. De ez az új teremtés nem zárult le, ez 
folyamatban van a beteljesülés napjáig. S addig Isten a 
„kiengesztelődés igéit” az emberekre bízta, akik az Ő 
„követsége”. Ezeknek kell mindig újra elmondaniuk, hogy 
mit tett Isten értünk, és ez milyen lehetőségekkel és 
követelményekkel jár. 
 
Evangélium: Lk 15,1-3. 11-32 
Téma:  A mennyei Atya megbocsát tékozló fiának, ha 
őszintén megbánja bűneit. 
Az eltévedt bárány, az elveszett drachma, a veszendőbe 
ment fiú – e három példázat Jézus válasza a vádra: 
Befogadja a bűnösöket és velük étkezik. A bűnre Isten 
végső felelete nem igazságtétel, hanem irgalom. A tékozló 
fiú bátyja az igazságot képviseli, úgy ahogy ő érti. A maga 
módján igaza van, de Isten nagyobb: Ő meg tud bocsátani, 
és ha megbocsát egy bűnösnek, azon úgy „örvend”, mint a 
világ teremtésén. „Isten a szeretet”, ez egyben annyi: „Isten 
az öröm!” 

 

ÚTRAVALÓ 
 

Ferenc pápa üzenete 2022 nagyböjtjére (folytatás) 
 

Isten igéje kitágítja látókörünket és felemeli tekintetünket: 
azt hirdeti, hogy az igazi aratás az eszkatologikus aratás, 
az utolsónak, a napnyugta nélküli napnak az aratása. 
Életünk és cselekedeteink érett gyümölcse „az örök életre 
szóló gyümölcs” (Jn 4,36), amely „mennyei kincsünk lesz” 
(Lk 12,33; 18,22). Maga Jézus használja a földben elhaló 
és termést hozó mag képét, hogy kifejezze halálának és 
feltámadásának misztériumát (vö. Jn 12,24); Szent Pál is 
ugyanezt a képet használja, amikor testünk feltámadásáról 
beszél: „Romlásra vetik el – romlatlannak támad föl. 
Dicstelenül vetik el – dicsőségben támad föl. 
Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet 
vetnek el – szellemi test támad föl” (1Kor 15,42-44). Ez a 
remény az a nagy világosság, amelyet a feltámadt Krisztus 
hoz a világnak, mert „ha csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra 
méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, 
elsőként a halottak közül” (1Kor 15,19-20), hogy azok, akik 
szeretetben szorosan egyesültek vele „az ő halálának 
hasonlatosságára” (Róm 6,5), az ő feltámadásával is 
egyesüljenek az örök életre (vö. Jn 5,29): „Akkor az igazak 
ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában” (Mt 13,43). 
2. „NE FÁRADJUNK BELE TENNI A JÓT” 
Krisztus feltámadása az örök élet „nagy reménységével” 
tölti be a földi reményeket, már most elvetve az üdvösség 
magvát (vö. XVI. Benedek: Spe salvi 3; 7). Az összetört 
álmok szülte keserű csalódás, az előttünk álló kihívások 
miatt érzett aggodalom és az eszközeink szegénysége 
okozta csüggedés arra késztethet bennünket, hogy 
individualista önzésünkbe zárkózzunk és a más emberek 
szenvedésével szembeni közömbösségbe meneküljünk. 
Valójában a leghatékonyabb erőforrások is korlátozottak: 
„Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is 
összeeshetnek erőtlenül” (Iz 40,30). Isten azonban „erőt ad 
a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. […] Akik az 
Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a 
sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem 
lankadnak el” (Iz 40,29.31). A nagyböjti időszak arra hív 
bennünket, hogy hitünket és reményünket az Úrba vessük 
(vö. 1Pt 1,21), hiszen csak a feltámadt Krisztusra szegezett 
tekintettel (vö. Zsid 12,2) tudunk megfelelni az apostol 
felhívásának: „Ne fáradjunk bele tenni a jót…” (Gal 6,9). 
(folytatjuk) 
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