
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 

5.2. 
Hétfő 

7  
ApCsel 6,8-15 
Jn 6,22-29 

5–½7  este 7: kóruspróba 

5.3. 
Kedd 

7  
1Kor 15,1-8  
Jn 14,6-14 

5–7 
SZENT FÜLÖP ÉS 

JAKAB APOSTOLOK 
este 7: felnőtt hittan  
 

5.4. 
Szerda 

7  
ApCsel 8,1b-8 
Jn 6,35-40 

5–7 
SZENT FLÓRIÁN 

VÉRTANÚ 
 

5.5. 
Csütörtök 

7  
ApCsel 8,26-40 
Jn 6,44-51 

5–8 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 

7–8: szentségimádás a 
hivatásokért 

5.6. 
Péntek 

7 
este 6 

 
ApCsel 9,1-20 
Jn 6,52-59 

5–6 
ELSŐ PÉNTEK 

5–6: gyóntatás 
10,11: Szenior torna (SP) 

5.7. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† Sándor, élő Margit 

ApCsel 9,31-42 
Jn 6,60-69 

 BOLDOG GIZELLA  

5.8. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
Éva és Péter 
 

ApCsel 13,14.43-
52 
Jel 7,9.14b-17 
Jn 10,27-30 

 
HÚSVÉT 4. 

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

Május 5-e első csütörtök, 7–8-ig szentségimádás lesz a 
hivatásokért. 
Május 6-a első péntek, 5 órától gyóntatás, 6-tól szentmise. 
Első szombaton reggel is van szentmise.  
 
Május 3-án a felnőtt hittant Gyuri atya tartja 7 órai 
kezdettel a kápolnában.  
 
Májusban a szentségimádás utolsó negyedórájában 
litániát mondunk a Szűzanya tiszteletére. 
 
Május 14-én az esti hatos, 15-én pedig a reggel nyolcas 
és esti hét órás szentmisén kiszolgáltatom a betegek 
szentségét.  
Május 22-én 11 órakor lesz kápolnánkban az 
elsőáldozás. 

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. 
Motivációnkról és kéréseinkről a kápolna levelező listáján 
április 11-én kiküldött levélben és a kápolna Facebook 
csoportjában olvashattok részletesebben.  
Bármilyen kérdéssel keressetek nyugodtan az alábbi 
elérhetőségek egyikén:  
 thaleradrienn@gmail.com,  +36209954145 

Thaler Adrienn 

 
Idén is lesz karolinás nyári tábor, melyre minden 
korosztályt nagyon várunk! A négynapos tábor időpontja 
augusztus 25–28., helyszíne Szentendre, Pap-sziget. A 
jelentkezés határidejét 2 héttel meghosszabbítottuk, így 
jelentkezni még május 15. vasárnap éjfélig lehet a 
https://forms.gle/pAE23dSQ6jwQTavg8 linken található 
Google-űrlapon, vagy a sekrestyében található 
jelentkezési lapon, 10.000 Ft/fő befizetésével egyidejűleg. 
Anyagi támogatás kérhető, bátran éljetek ezzel a 
lehetőséggel! Ezt a jelentkezési lapon lehet jelezni. Ezen 
kívül most már biztos az is, hogy pályázati támogatásnak 
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köszönhetően az előzetesen meghirdetett részvételi díjak 
csökkenni fognak.  
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 
 
A Karolina Egyesület április 21-én megtartotta idei 
közgyűlését, melyen tisztújítás is történt. Az elnökségben 
Dobos Dóra, Gaál László, Göncz Gáspár, Mészáros Péter, 
Nardai Katalin, Rozványi Balázs és Szabó Zsolt folytatja a 
munkát, a felügyelőbizottság tagjai pedig maradtak 
Brunner Róbert, Kas Krisztina és Szkladányi László. 

Köszönjük az egyesület tagjainak és a kápolna híveinek a 
bizalmát, támogatását!                    
 
Május 20-a az adóbevallások elkészítésének határideje és 
ezzel együtt az adónk 1%-ról való rendelkezésé. 
Köszönjük mindenkinek, aki a tavalyi évben a személyi 
jövedelemadója 1%-át a Karolina Egyesület számára 
ajánlotta fel! Idén is várjuk a felajánlásokat, melyeket a 
közösség programjaira fordítunk. A rendelkező 
nyilatkozaton az egyesület nevét és adószámát kell 
megadni az alábbiak szerint: 
Kedvezményezett adószáma: 18055696–1–43 
Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület.  
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011  
Köszönjük!                                     Az egyesület elnöksége 
 
A kápolnatakarítást május 7-én az Arendt család, május 
13-án, pénteken pedig a cserkészek 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). 
 
Elindult a Családos Tízórai, minden fél 10-es mise után 
a SarokPontban! Szeretettel várunk minden családot 
kötetlen együttlétre, ismerkedésre, teázásra, kávézásra. A 
gyermekeket külön program várja.                  Szemán Andi  
 
 
 
 

Olvasmány: ApCsel 13,14.43-52 

Téma: Pál és Barnabás a pogányok között is kezdi hirdetni 
az evangéliumot. 
Húsvét pünkösd után a Jóhír útra kelt „egész a világ-
végekig!” – a szétszórtságban élő zsidókhoz, majd a 
pogánysághoz. Árnyoldala is lett e fejlődésnek: „Izrael”, 
vagyis a kor zsidósága többségében elzárkózott a jóhír 
elől! Még a keresztény zsidók közt is voltak, akik Szt. Pál 
térítő munkáját a pogányok között úgy tekintették, mint a 
választott nép és Isten törvénye elárulását! Hogy épp a 
szigorú Pál, törvényhű farizeusok törvényhű fia kapott 
hivatást a pogányokhoz, – ez a kereszténység egyik nagy 
rejtélye.  
 
Szentlecke: Jel 7,9.14-17     
Téma: Az Isten Báránya lesz a hűségesek pásztora, és az 
élővizek forrásához vezeti őket. 
Az Isten trónja előtt álló tündöklő sereg látomása, János 
jelenéseiben oly víziók sorában áll, melyek istenítéletekről, 
katasztrófákról, világtörténelmi vészcsapásokról szólnak. A 
világ nem oly sötét, mint némelyek hinnék. Mert a 
föláldozott Bárány hatalmasabb a pokol minden 
támadásánál. A „Sárkány” megölheti ugyan Isten 
választottait, de nem akadályozhatja meg, hogy minden 
népből és nyelvből új nép gyülekezzék, Isten végső 
„Izraele”, választott népe. A vértanúk az aratás zsengéi, 

általuk tölti be a teremtés elsődleges és eredeti célját: Hála 
és ujjongás közt imádni az Istent. 
 
Evangélium: Jn 10,27-30     
Téma: Jézus, a Jó Pásztor, megoltalmazza övéit, és örök 
életet ad nekik. 
Az előző, Jelenésekből vett szöveg röviden fölvillantotta a 
Jó Pásztor képét. A Jelenésekben Jézus önmagát hívja Jó 
Pásztornak, a mai evangéliumban a záró versek 
magyarázzák meg újra a Jó Pásztort. A Jó Pásztor ismeri 
övéit, ezek engedelmesen hallgatnak rá. A nyáj az övé, és 
Ő is a nyájé. Védi őket minden veszélytől, élete árán is 
megmenti őket. A juhok ismerik pásztorukat, bízva követik 
Őt. Nincs többé fölöttük hatalma a gonosznak, még a 
halálnak sem. Aki Krisztusé, az Istené, hiszen: „Én és az 
Atya egy vagyunk.” 

 
ÚTRAVALÓ 

 
„Nagylelkűnek érzi magát az édesanya, aki keservesen 
vajúdva gyermeket szül a világra, életet ad, de tudnia kell, 
hogy ugyanakkor ő maga is nagylelkű ajándékot, életet 
kap. Igen, új életet kap, hisz nemcsak magzatának, hanem 
egy édesanyának és egy édesapának is életet ad a 
gyermekét világra hozó nő. Önmagát is szüli, nemesíti, 
teszi többé vajúdásával.”                                 Böjte Csaba 
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