
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

4.3. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 
 

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

 
NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA 

 

4.4. 
Hétfő 

7 
 
 

Dán 13,1-
9.15-17.19-
30.33-62  
Jn 8,1-11 

5–7 
SZENT IZIDOR 

PÜSPÖK 
este 6: elsőáldozási hittan 
 

4.5. 
Kedd 

7  
Szám 21,4-9 
Jn 8,21-30 

5–7  
este 7: felnőtt hittan  
este 7–8: Taizéi imaóra (SP) 

4.6. 
Szerda 

7  
Dán 3,14-
20.91-92.95  
Jn 8,31-42 

5–7   

4.7. 
Csütörtök 

7  
Ter 17,3-9  
Jn 8,51-59 

5–8 ELSŐ CSÜTÖRTÖK 
este 7–8: szentségimádás a 
hivatásokért 

4.8. 
Péntek 

7 
† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

Jer 20,10-13 
Jn 10,31-42 

5–7  
este ½ 7: keresztút 
10, 11: Szenior torna (SP) 

4.9. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† László 

Ez 37,21-28 
Jn 11,45-57 

   

4.10. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

 
este 7 

 
 
Brunner, Kovács és Balázs 
család élő és † tagjai 

Iz 50,4-7 
Fil 2,6-11 
Lk 22,14-
23,56 

 VIRÁGVASÁRNAP 
½ 11: Passió előadás 
 

Április 5-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában. 
 
Április 7-e első csütörtök. Este 7–8 között 
szentségimádást tartunk a hivatásokért.  
 
Április 10-én, virágvasárnap ½ 11-kor Jászol és kereszt 
címmel a szentimrevárosi hittanosok passiójátékot adnak 
elő a SarokPontban. A darabot Csillag Éva írta és 
rendezte. 
 
A Szent Imre kápolna igazgatója, Horváth József atya 
április 6-7-8-án szerdától péntekig triduumot szervez, 
melyet az esti 6-os mise szentbeszédébe építve Gyuri 
atya tart. Szeretettel hívjuk a kápolna közösségét is a 
közös lelkigyakorlatra. Cím: Szent Imre kápolna, Bartók B. 
út 19. 
 
Nagyheti előzetes:  
Nagyhét első három napján délután 5–7 között gyónási 
lehetőség. Justin atya is gyóntat. Nagycsütörtökön, 

nagypénteken a szertartások este 6 órakor, 
nagyszombaton este 7-kor kezdődnek. 
 
Szívesen elmegyek a nem elsőpéntekes betegekhez is, 
hogy elvégezhessék húsvéti szentgyónásukat és 
szentáldozásukat. Kérem az igényeket nekem jelezni. 

Gyuri atya 
 
Április 30-án ismét Karolina bál, a Mermel étteremben, a 
Daróczi úton. Kapunyitás 18:00 órakor.  
Hozzájárulás: 2500 Ft/fő, a családi jegy 7500 Ft/család. 

Mészáros Péter 
 
Idén is lesz karolinás nyári tábor, melyre minden 
korosztályt nagyon várunk! A négy napos tábor időpontja 
augusztus 25–28., helyszíne Szentendre, Pap-sziget. 
Jelentkezni április 30-ig lehet a 
https://forms.gle/pAE23dSQ6jwQTavg8 linken található 
Google-űrlapon, vagy a sekrestyében található 
jelentkezési lapon, 10.000 Ft/fő előleg befizetésével 
egyidejűleg. Köszönjük!    A Karolina Egyesület elnöksége 

NAPTÁR 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA 

1113 Budapest, Bocskai út 67. 

HETI HÍRADÓ 

▪ Kápolnaigazgató: Kelemen Imre ▪ Lelkészi szolgálat: Müller György ▪ 
▪ Telefon: +36 30 179 5411 ▪ E-mail: atyamgy@gmail.com ▪ Levélcím: 1113 Budapest, Karolina út 37/b ▪   

▪ Honlap: www.karolinaegyesulet.hu ▪ Lelkipásztori ügyelet a kápolnában a szentmisék után ▪ 

 

„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 

2022. 
április 
3 – 10. 

1061. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://forms.gle/pAE23dSQ6jwQTavg8


 
A kápolnatakarítás: április 9-én a húsvéti nagytakarítást 
Brunner Noémi és a TT csoport vállalta, április 16-án pedig 
a Vasbányai és Alpár család takarít. Köszönjük.  
 Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Április 5-én este 7–8 között ismét taizéi imaóra. 
 
Szenior torna: 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 21-én csütörtökön lesz a Karolina Egyesület éves 
közgyűlése a SarokPontban, melyen új tisztségviselőket 
is választunk. Kérjük az egyesületi tagok részvételét. 

Nardai Kati 
 
Április 24-től a fél 10-es mise után a SarokPontban 
újraindul a „Családos Tízórai”. Ez a közösségi program 
a ½ 10-es misére járó családok számára szerveződött sok 

évvel ezelőtt, melynek célja, a közösségépítés, a 
közösséghez tartozás megélése volt. Most ugyanezzel a 
céllal indul újra. Szeretnénk, hogy egy befogadó, baráti 
közösség formálódjon a ½ 10-es misére járó családokból, 
mert az ilyen közösségek, a közösséghez tartozás 
tapasztalata tart meg minket a hétköznapokban. A 
gyerekeknek mindig készülünk valami foglalkozással, a 
szülők közben beszélgethetnek egymással. 
A Családos Tízórai újraindítása része a kápolna éves 
tervében meghatározott célkitűzés megvalósításának, 
mely így hangzik: „Célunk, hogy közösségünk tagjai éljék 
és tapasztalják Isten szeretetét és elfogadását („úgy 
szeressétek ti is egymást”). Ennek terepe és közege a 
kápolnát alkotó sokszínű kisközösségekben 
megvalósított szeretetteljes el- és befogadáson, bizalmon, 
nyitottságon, megértésen, őszinte érdeklődésen alapuló 
emberi kapcsolatok, melyek az Isten gyógyító szeretetét 
jelenítik meg a közösség tagjai számára.” 
Mindenkit szeretettel várunk!                        Szemán Andi  
 

 
 

Olvasmány: Iz 43,16-21 
Téma:  Új dolgot visz végbe az Isten: vizet fakaszt 
népének a pusztaságban, és megnyitja számára a 
kegyelem forrását. 
Csak a múltban szólt és működött Isten? Vajon még most 
is segít? A nép panaszszavára a próféta üdvhirdetéssel 
felel. A múlt üdvélménye volt az egyiptomi kivonulás, 
helyesebben: kimentés – mert Isten végzett mindent. Most 
is kihozza majd népét a sötétből a fényre, a babiloni 
fogságból a hazájába. A választott nép üdvtörténetének új 
kezdete ez. A hazatérés minden korábbit árnyékba borít: 
még a természet is Isten mentő művének szolgál majd. 
Tehát nemcsak a nagyszerű múlt a népé, hanem a még 
nagyszerűbb jövő. A megmentett nép dolga lesz, hogy 
Isten nagy téteményeit elbeszélje a késő utódoknak. 
 
Szentlecke: Fil 3,8-14 
Téma: Tekintsünk Krisztusért mindent értéktelennek, és 
így hasonlóak leszünk hozzá a halálban. 
Megtértével Pál sok mindent maga mögött hagyott, főleg 
saját igaza s tökélye tudatát. Mi a nyeresége? Krisztus 
ismerete, a Megfeszített és Föltámadt Krisztusé. Nemcsak 
értelmi tudást, hanem a szív eleven tudását is megkapta, 
az egész emberét, az Úrral való mélységes együttlét 
élményét. De úgy érzi, még messzi a cél: a keresztény 
tökéletesség sosem befejezett, kész dolog: inkább abban 
áll, hogy a lélek átengedi magát újra meg újra Krisztus 
igazságának és erejének. 
 
Evangélium: Jn 8,1-11 
Téma:  Aki közületek bűn nélkül való, az vesse a bűnösre 
az első követ. 
A házasságtörés történetét inkább Lukácstól várnánk, 
mintsem Jánostól (mintegy csatlakozva Lk 21,37-38-hoz). 
Zsuzsanna történetéhez (Dán 13) némileg hasonló. De 
Jézus több Dániel prófétánál, Ő nem egy bűntelent véd 
meg, hanem egy bűnösnek ad bocsánatot. Neki már nem 
a törvénynek szóló külsőleges hódolás a fő, hanem a szív 
válasza a szeretet ajándékára és igényére. 

ÚTRAVALÓ 
 

Ferenc pápa üzenete 2022 nagyböjtjére (befejezés) 
 

 3. „HA KITARTUNK, ANNAK IDEJÉN ARATNI IS 
FOGUNK” 
 
A nagyböjt minden évben emlékeztet bennünket, hogy „a 
jó – csakúgy, mint a szeretet, az igazságosság és a 
szolidaritás – nem érhető el egyszer s mindenkorra: 
naponta meg kell dolgozni érte” (uo. 11). Kérjük tehát 
Istentől a földműves türelmes állhatatosságát (vö. Jak 5,7), 
hogy ne fáradjunk bele jót tenni, egyszerre csak egy lépést. 
Aki elesik, nyújtsa kezét az Atya felé, aki mindig felemel 
bennünket. Aki eltévelyedik, akit a gonosz csábításai 
megtévesztettek, ne késlekedjen visszatérni ahhoz, aki 
„bőségesen megbocsát” (Iz 55,7). A megtérésnek ezen 
idején, Isten kegyelmében és az Egyház közösségében 
támaszt találva, ne fáradjunk bele a jó vetésébe. A böjt 
előkészíti a talajt, az ima öntözi, a szeretet 
megtermékenyíti. Miénk a hit bizonyossága, hogy „ha 
kitartunk, annak idején aratni is fogunk”, és hogy a kitartás 
ajándékának segítségével elnyerjük a megígért jókat (vö. 
Zsid 10,36) a magunk és mások üdvösségére (vö. 1Tim 
4,16). Ha gyakoroljuk a testvéri szeretetet mindenki iránt, 
akkor egyesülünk Krisztussal, aki életét adta értünk (vö. 
2Kor 5,14-15), és megízleljük a mennyek országának 
örömét, amikor Isten „lesz minden mindenben” (1Kor 
15,28). 
Szűz Mária, akinek a méhéből a Megváltó világra jött, és 
aki emlékezetébe véste az összes róla hallott szavakat, 
„szívében elgondolkodva rajtuk” (Lk 2,19), nyerje el 
számunkra a türelem ajándékát. Anyai jelenléte kísérjen 
bennünket, hogy a megtérésnek ez az időszaka az örök 
üdvösség gyümölcseit teremje számunkra. 
 
Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2021. november 
11-én, Szent Márton püspök emléknapján. 
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