
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 

4.25. 
Hétfő 

7 Hálaadás 
1Pét 5,5b-14 
Mk 16,15-20 

5–7   

4.26. 
Kedd 

7  
ApCsel 4,32-37 
Jn 3,7b-15 

5–7  
este 7: felnőtt hittan (SP) 
 

4.27. 
Szerda 

7 
† Pál édesapa 
 

ApCsel 5,17-26 
Jn 3,16-21 

5–7  este 7: Filmklub (SP) 

4.28. 
Csütörtök 

7  
ApCsel 5,27-33 
Jn 3,31-36 

5–7 
  

4.29. 
Péntek 

7  
1Jn 1,5–2,2 
Mt 11,25-30 

5–7 SZIÉNAI SZENT 
KATALIN 

10,11: Szenior torna (SP) 

4.30. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Gábor 

ApCsel 6,1-7. 
Jn 6,16-21 

 SZENT PIUS PÁPA 
este 6: Karolina Bál 
Nyári tábor jelentkezési 
határidő 

5.1. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 
† Mária 

ApCsel 5,27b-
32.40b-41 
Jel 5,11-14 
Jn 21,1-19 

 
HÚSVÉT 3. 

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

Április 26-án a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban, 7 órai kezdettel. Egy NEK-en elhangzott 
előadást nézünk meg együtt, utána beszélgetés. 
 
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 

 
Közeledik a Karolina bál, már csak egy hét a 
hagyományos közösségi együttlétünkig, mely minden 
korosztály számára színvonalas szórakozást nyújt, de ami 
ennél is fontosabb, közös élményt. Minden közösséget az 
emberi kapcsolatok, a közös élmények tartanak össze. Itt 
a lehetőség, hogy a kápolna közösségéhez tartozásodat 
tápláld, éltesd. Szeretettel várunk! 
Helyszín: a Mermel étterem a Daróczi úton. 
Kezdés 18:00 órakor.  
Hozzájárulás: 2500 Ft/fő, a családi jegy 7500 Ft/család. A 
jegyek már megvásárolhatók Nardai Katinál, Szabó 
Zsoltnál, Mészáros Péternél személyesen, de belépők 
elvihetők a sekrestyéből is, a hozzájárulást a kikészített 
borítékban hagyva. További részletek a plakátokon.                             
 

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) 
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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.  
A nyári tábor a Karolina kápolna közösségéhez tartozó 
családokat szólítja meg, korhatár nélkül. Várjuk a kis- és 
nagygyermekes családokat, de azokat is, akik családi 
életük nagyszülői fázisában tartanak már. Célunk olyan 
többnapos közösségformáló program szervezése, 
melyben megélhetjük az összetartozást egymással és 
Jézussal, akik körül összegyűlünk a kápolnában. Ha el és 
befogadásra vágysz, itt a helyed. Ha kapcsolatokra, 
beszélgetésre, közös programokra vágysz, itt a helyed. Ha 
szeretnéd, hogy a közösség megerősítsen Jézus melletti 
elköteleződésedben, itt a helyed. Igazából ez az Ő 
meghívása számodra, csak a Karolina Egyesület 
szervezésén keresztül hallod. Lehetsz résztvevő és 
vállalhatsz feladatot a programok szervezésében, ahogy 
jobban érzed magad, ahogy könnyebben kapcsolódsz. 
Mutasd meg magad és gazdagítsd a többieket a 
jelenléteddel, miközben téged is gazdagít a többi résztvevő 
saját meghívásával, jelenlétével. Mindenki hordozza 
magában Istennek valamelyik tulajdonságát, karizmáját, 
egymáson keresztül találkozhatunk az Istennel, és ha erre 
a színkavalkádra tekintünk, tágasabb képet alkothatunk 
Istenről. Ez a nyári tábor lényege. Engedj a hívásnak, és 
gazdagítsd a közösséget azzal, amit az Istentől kaptál, 
azzal, aki vagy. A szervezési teendők miatt szükséges, 
hogy április 30-ig jelezd a részvételi szándékodat és 
befizesd az előleget. Nagyon várunk! 

Nardai Kati és Szemán Andi 
 
Május 14-én az esti hatos, 15-én pedig a reggel nyolcas 
és esti hét órás szentmisén kiszolgáltatom a betegek 
szentségét.  

Május 22-én lesz kápolnánkban az elsőáldozás. 
Gyuri atya 

 
A kápolnatakarítást április 30-án az Ifjú házasok, május 
7-én pedig az Arendt család vállalta. 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 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  
 
Április 27-én újra Filmklub a SarokPontban, a Sziget c. 
filmet nézzük meg, utána beszélgetés.             Gaál László 
 
Április 28-án délután 4-től 6-ig teadélután zsíroskenyérrel 
a SarokPontban – nem csak nyugdíjasoknak. Várunk 
mindenkit egy tea és zsíroskenyér melletti jó 
beszélgetésre.                        Baráth Éva, Szabóné Marika 
 
 

Olvasmány: ApCsel 5,12-16 

Téma: A hívők száma napról-napra növekedett  
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: Jel 1,9-11.12-13.17-19      
Téma: A föltámadt Krisztus meghalt ugyan, de 
mindörökké él 
János Jelenéseit a meghívatás víziójának előadása vezeti 
be (1,9- 20; itt sajnos rövidítve). – 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 Föltámadásé, minden kereszténynek Krisztussal, a 
Föltámadottal való találkozás napja.  

Evangélium: Jn 20,19-31    
Téma:  Jézus feltámadása után megjelenik a hitetlenkedő 
Tamásnak is: Boldogok, akik nem látnak, és mégis 
hisznek. 
A hét első napján, vasárnap támadt föl Jézus, és jelent meg 
tanítványainak. Ahogy az első teremtés, úgy ez a második 
is Isten szavával és életalkotó Lelkével kezdődik (1Mz 1,2). 
Az isteni Lélek ereje a rend és szépség világát alkotta az 
őskáoszból. Ugyanaz a Lélek győzi le most a tudatlanság 
és bűn zűrzavarát, teremt új embert, az apostoloknak adott 
bűnbocsátó oldó-kötő hatalommal is. Ez a Lélek ad nekünk 
kegyelmet, hogy Tamással higgyünk Abban, akit szemeink 
még nem látnak!  

 
ÚTRAVALÓ 

„Nincs olyan gonoszság, amellyel Krisztus ne nézne 
szembe velünk együtt. Nincs olyan ellenség, amelyet 
Krisztus már le ne győzött volna. Nincs olyan kereszt, 
amelyet Krisztus már ne hordozott volna értünk, és amelyet 
ne hordozna ma is velünk együtt. És minden kereszt 
túloldalán megtaláljuk az új életet a Szentlélekben, amely 
a feltámadás által teljesedett be. Ez a hitünk. Ez a 
tanúságtételünk a világ előtt.”                Szent II. János Pál 

A HÉT LITURGIÁJA 

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