
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

4.17. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

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

 HÚSVÉTVASÁRNAP  

4.18. 
Hétfő 

8 
élő Dóra, Anna és 
György megtéréséért 

ApCsel 2,14.22-33 
Mt 28,8-15 

 HÚSVÉTHÉTFŐ  

4.19. 
Kedd 

7  
ApCsel 2,36-41 
Jn 20,11-18 

5–7  
este 7: felnőtt hittan  
 

4.20. 
Szerda 

7  
ApCsel 3,1-10 
Lk 24,13-35 

5–7   

4.21. 
Csütörtök 

este 6  
ApCsel 3,11-26 
Lk 24,35-48 

5–7 
 

este ¾ 7: Karolina Egyesület 
közgyűlése (SP) 

4.22. 
Péntek 

este 6  
ApCsel 4,1-12  
Jn 21,1-14 

5–7 
 10,11: Szenior torna (SP) 

4.23. 
Szombat 

este 7  
ApCsel 4,13-21 
Mk 16,9-15 

 
SZENT ADALBERT 

PÜSPÖK 
 

4.24. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

élő Zsolt 
 
 

ApCsel 5,12-16 
Jel 1,9-11a.12-
13.17-19  
Jn 20,19-31 

 
IRGALMASSÁG 
VASÁRNAPJA 

½ 10-es mise után: Családos 
Tízórai (SP) 

Húsvétvasárnap 11 órakor is lesz szentmise, melyen a 
kórus énekel. 
 
Április 12-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a 
kápolnában.  
 
Jövő vasárnap van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Erre 
készülve Nagypénteken lehet elkezdeni az isteni 
irgalmasság kilenced imádkozását. Az Apostoli 
Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint 
teljes búcsú nyerhető Irgalmasság Vasárnapján a 
szokásos feltételek mellett.                                  Gyuri atya 
 
Megalakult a kápolna új Karitász csoportja. 
Vezetője Thaler Adrienn (aktív cserkész éveimből, és 
lánykori Arendt nevemből sokan ismerhettek), tagjai: 
Bayerné Gödölle Kinga, Brunner Noémi, Laczkóné Huszka 
Zsuzsanna. 
Motivációnk: A kápolna közösségébe járók segítésén túl 
szeretnénk a mi (értve alatta a kápolna közösségét és 
ismerőseiket) bőségünk és mások szükségét ügyesen 
összekapcsolni. Ehhez kapcsolódóan lesz lehetőség az 

adakozásra a Központi Karitász szokásos programjai 
mellett. Keresünk: 
1. Állandó további csoporttagokat, akikben van lelkesedés 
a közös gondolkodásra, a háttérmunka szervezésére. Akik 
észreveszik a körülöttünk élőket, és hívást éreznek mások 
megsegítésére. 
2. Támogató tagokat, akiket mozgósítani lehet egy-egy 
nagyobb gyűjtés kapcsán, akár csak egy órás szolgálatra. 
3. Kapcsolatot olyan magyarországi településhez, 
közösséghez, akiket hosszú távon tudnánk támogatni.  
Bármilyen kérdéssel keressetek nyugodtan az alábbi 
elérhetőségek egyikén:  
 thaleradrienn@gmail.com,  +36209954145 

Thaler Adrienn 

 
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 plakátokon.                            Mészáros Péter 

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 
17 – 24. 

1063. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=36
https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=36
mailto:thaleradrienn@gmail.com


A Karolina Bál kápolnaközösségünk régi hagyományainak 
egyike, mely a járvány miatt az elmúlt két évben nem 
kerülhetett megrendezésre. A keresztény ember számára 
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 23-án a Bayer család, április 
30-án pedig az Ifjú házasok vállalták. Köszönjük. 
 Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

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. 

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. 
Mindenkit szeretettel várunk!                        Szemán Andi  
 

Olvasmány: ApCsel 10,34a.37-43 
Téma:  Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a 
halálból 
Az emberek egymás iránti testvéri szeretete világunkban 
valami nyugtalanító, sőt fölháborító jel. Minek a jele? Isten 
hatalmának, ugyanannak, mely az apostoli küldetést 
csodákkal erősíti meg. Nem a csodákban kellene hinnünk, 
hanem a Názáreti Jézusban, kinek föltámadását az 
apostolok hirdették. Ez a közös nagy hit hozta a 
közösségbe, az Egyházba a lelkeket, akkor is, ma is, 
mindörökre. A tanítványok közösségi és hitbeli egysége 
nélkül az apostoli üzenet, a Krisztus föltámadásáról szóló 
tanítás nem talál hitelre. 
 
Szentlecke: Kol 3,1-4 
Téma: Azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül 
az Isten jobbján 
Az Emberfia főpap, király és bíró alakjában jelenik meg, s 
megbízza a látnokot, hogy írjon a hét kisázsiai 
egyházközségnek. Az Emberfia halott volt, és él, 
rendelkezik világok és idők fölött, eldönti az emberiség 
történelmét. „Az Úrnak napja” a hét első napja, a 
Feltámadásé, minden kereszténynek Krisztussal, a 
Feltámadottal való találkozás napja.  
  
Evangélium: Jn 20,1-9 
Téma:  El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! 
Csak János számol be arról, hogy ez alkalommal adta meg 
apostolainak a bűnbocsátó hatalmat. Abból, hogy Jézus 
apostolainak nemcsak arra ad hatalmat, hogy a bűnöket 
megbocsássák, hanem arra is, hogy megtartsák, 
következik, hogy az apostoloknak és utódaiknak meg kell  
bírálniuk, ítélniük azt, kinek lehet megbocsátani, s kinek 

kell megtartani a bűnét. Ez az ítélkezés történik akkor, 
amikor a gyónásban a hívő a gyóntatónak föltárja a maga 
lelkiállapotát, megvallja bűneit.    A tanítványok nem voltak 
könnyen hívők. Kivétel nélkül mindegyik evangélista 
elbeszéli, hogy mily nehézkesek voltak. Azoknak sem 
akartak hinni, akik hírül adták, hogy látták és hallották az 
Urat. Tipikus példája ennek a hitetlenségnek Tamás 
apostol, aki nem volt a többi tízzel együtt, amikor eljött 
Jézus. Jézus éppen ezért is hagyta meg megdicsőült 
testén a szögek nyomát, oldalában a lándzsaszúrás helyét, 
hogy minden kétséget eloszlasson tanítványai lelkéből.    A 
30–31. versek világosan és félreérthetetlenül megadják az 
evangélium célját.  
 

 
ÚTRAVALÓ 

 
 

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

 
„ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET. AKI 

HISZ BENNEM, MÉG HA MEGHAL IS,  

ÉLNI FOG.”  

(Jn 11,25) 

https://forms.gle/pAE23dSQ6jwQTavg8
mailto:andrea.szeman05@gmail.com

