
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék 
napi 

olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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: Passiójáték (SP) 
11: Cserkészek miséje 

4.11. 
Hétfő 

7 
 
 

Iz 42,1-7 
Jn 12,1-11 

5–7 Nagyhétfő 5–7: gyóntatás 

4.12. 
Kedd 

7  
Iz 49,1-6 
Jn 13,21-
33.36-38 

5–7 Nagykedd 
este 7: felnőtt hittan  
5–7: gyóntatás 

4.13. 
Szerda 

7 élő Mira 
Iz 50,4-9a 
Mt 26,14-25 

5–7 Nagyszerda 5–7: gyóntatás 

4.14. 
Csütörtök 

este 6  
Kiv 12,1-8.11-
14 
Jn 13,1-15 

 NAGYCSÜTÖRTÖK este 7–8: csendes virrasztás 

4.15. 
Péntek 

este 6  
Iz 52,13-53,12 
1Kor 11 
Jn 18,1-19,42 

 NAGYPÉNTEK 
3: keresztút 
 

4.16. 
Szombat 

este 7  
Ter 1,1-2,2  
Lk 24,1-12 

 NAGYSZOMBAT Mise után körmenet. 

4.17. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

ApCsel 
10,34a.37-43 
Kol 3,1-4 
Jn 20,1-9 

 HÚSVÉTVASÁRNAP  

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. 
 
Április 12-én a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban.  
 
Nagyheti programok:  
Nagyhét első három napján délután 5–7 között gyónási 
lehetőség. Gyuri atya mindhárom napon, Justin atya 
kedden gyóntat.  
Nagycsütörtökön a mise után csendes virrasztás 8-ig 
Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk. A 
liturgia 6 órakor kezdődik. 
Nagyszombaton a Szent Sír látogatására nyitva tartjuk a 
kápolnát 9.00-12.00 között és délután 5-től. A húsvéti 
szertartások este 7 órakor kezdődnek, utána körmenet. 
Húsvétvasárnap 11 órakor is lesz szentmise, melyen a 
kórus énekel. 

A szent három nap szertartásaihoz ministránsok 
jelentkezését várom, akiknek tapasztalatuk és 
gyakorlatuk van a nagyheti liturgiában való szolgálatban. 
Kérem, hogy aki hívást érez erre a felemelő és a Lélekben 
gazdagító szolgálatra, mielőbb jelentkezzen nálam. 
A húsvéti szentgyónás és szentáldozás elvégzésére 
szívesen meglátogatom azokat, akik betegek és nem 
tudnak eljönni a kápolnába. Kérem az igényeket nekem 
jelezni.                                                                 Gyuri atya 
 
Április 30-án ismét Karolina bál, a Mermel étteremben, a 
Daróczi úton, 18:00-1:00 óra között. A részvevőket 
színvonalas műsor, tombola, teaház, a gyerekeket 
játszóház várja. Hozzájárulás: 2500 Ft/fő, a családi jegy 
7500 Ft/család. A jegyek már megvásárolhatók Nardai 
Katinál, Szabó Zsoltnál és Mészáros Péternél. További 
részletek a csatolt plakáton.                     Mészáros Péter 
 
A Karolina Bál kápolnaközösségünk régi hagyományainak 
egyike, mely a járvány miatt az elmúlt két évben nem 
kerülhetett megrendezésre. A keresztény ember számára 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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a közösség kiemelt helye az egymás és az Isten iránti 
szeretet megélésének. Részvételünkre két szemszögből is 
tekinthetünk: mit kapok én, milyen program lesz, mit 
várhatok? Ha csak innen nézzük, Budapest számos 
programlehetőséget kínál, bár a Karolina Bál színvonalas 
műsora még ezekkel is felveheti a versenyt. A másik 
szemszögnél a közösség, a másik ember áll a 
középpontban: hogyan legyek jelen, hogy jelenlétemmel 
gazdagítsam a közösséget? Mit tehetek azért, hogy minél 
többen el akarjanak jönni és megtapasztalják a közösség 
el- és befogadását, bizalmát, nyitottságát, megértését, 
őszinte érdeklődését? A két szemszög nem zárja ki 
egymást, de igazán szívet melengető, fel- és betöltő 
együttlét nem születhet a második hozzáállásra törekvés 
nélkül. Hívjatok meg sokakat és legyen ez az alkalom 
közös emlékünk, ami összeköt!    Arendtné Salacz Nadine 
 
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 
 
A kápolnatakarítást április 15-én, pénteken, a Futakfalvi 
család, április 23-án pedig a Bayer család vállalta. 
Köszönjük.  Futakfalvi Bea 

 

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Április 21-én csütörtökön lesz a Karolina Egyesület éves 
közgyűlése a SarokPontban, melyen új tisztségviselőket 
is választunk. Kérjük az egyesületi tagok részvételét. 

A Karolina Egyesület elnöksége 
 
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 50,4-7 
Téma:  Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik 
gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent. 
 Az első ének „Isten szolgájáról” beszél, a meghívásáról (Iz 
42; vízkereszt utáni vasárnap); a második ének (Iz 49,1-6) 
küldetése nehézségeit ábrázolja; a harmadik (a mai 
olvasmány) tökéletes tanítványnak és hű prófétának 
mutatja, ki nem fél ellentmondástól, üldöztetéstől, amíg 
Istent maga mellett tudja (vö. szentlecke). 
 
Szentlecke: Fil 2,6-11 
Téma: Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt. 
Isten Fia szolgává lett, engedelmesen Atyja akarata 
szerint, de még e világ hatalmának is alávetette magát. 
Életének egész a kereszthalálig való átadásában mutatta 
ki nagyságát. Ezért fölmagasztalta Isten Kyrios-szá, 
hatalmak, idők és világok fölött való Úrrá. 
  
Evangélium: Lk 22,14 
Téma:  Magatokat sirassátok! 
Az utolsó vacsora nemcsak a szenvedéstörténet 
bevezetőjéül szolgál. Itt ad Jézus örök érvényű 
magyarázatot szenvedésére és halálára: „értetek!” (Lk 22, 
19). Lukács a szenvedésben mellőz több nyers részletet, 
mely Márknál és Máténál megtalálható. De marad a 
kereszt véres valósága, és az evangélista azon van, hogy 
rejtett fényeket mutasson föl, melyek a kínok éjébe 
bevilágítanak. Szenvedésében Jézust az alázatos 
engedelmesség és szolgáló szeretet mintájául mutatja: 
hűséges tanújául az irgalmas, megbocsátó isteni 
szeretetnek. Szerető engedelmesség, irgalmas szeretet: 
ennek keresztjén halt meg Jézus.  

 
ÚTRAVALÓ 

 
Nagycsütörtök: az Oltáriszentség alapítása. Az a húsvéti 
lakoma - a Pászka, - melyet Jézus is megünnepelt 
tanítványaival a szabadulás feletti örömben telt. 
Szentmisénken ezt az örömöt idézik fel a liturgia fehér 
színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, 
melyet a csengők hangja kísér. Egyben megjelennek a 
fájdalom jelei is. Megrázó ellentétek feszülnek. Jézust azon 
az éjjelen fogják el, amikor szeretetének legnagyobb jelét 
adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg 
az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt 
bárány - így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, 
feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének 
titkát. Megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki Egyházzá 
alakítja a tanítványokat és minket is megtanít mindenre.  
Nagypéntek: „A szent húsvéti eseményben az Úr Krisztus 
megváltotta az embert, és tökéletes módon tisztelte Istent. 
Halálával legyőzte halálunkat, föltámadásával 
újjáteremtette az életet. Az Úr szenvedésének, halottaiból 
föltámadásának három napja ezért az egész egyházi év 
csúcspontja.”  
Nagyszombat: Liturgia nélküli idő. Jézus valóban meghalt. 
Leszállott a legmélyebb emberi nyomorúságba, „a holtak 
birodalmába”. Kivette a mi halálunkból a keserűséget. 
Ezen a napon az Egyház Jézus sírjánál időzik. Szentmise 
ezen a napon nincs, szentségeket nem szolgáltatnak ki, 
kivétel a bűnbocsánat szentsége és a haldoklók ellátása. A 
Templom sötét, az oltár megfosztva áll, csend van. Az Úr 
a sírjában nyugszik, hívei őrzik azt.  
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