
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

5.8. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

Beteg édesanya 
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  

5.9. 
Hétfő 

7 † Ilona édesanya 
ApCsel 11,1-18 
Jn 10,1-10 

5–½7  este 7: kóruspróba 

5.10. 
Kedd 

7 
† Gyula, élő Gyula, 
élő Ildikó 

ApCsel 11,19-26 
Jn 10,22-30 

5–7  
este 7: felnőtt hittan (SP) 
 

5.11. 
Szerda 

7 † Csaba 
ApCsel 12,24–
13,5a 
Jn 12,44-50 

5–7 
BOLDOG SALKAHÁZI 

SÁRA 
 

5.12. 
Csütörtök 

7 élő Zsolt 
ApCsel 13,13-25 
Jn 13,16-20 

5–7 
  

5.13. 
Péntek 

7 
50. házassági 
évforduló 

ApCsel 13,26-33 
Jn 14,1-6 

5–7 
 10,11: Szenior torna (SP) 

5.14. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Mihály, Mihály, Csaba 

ApCsel 13,44-52 
Jn 14,7-14 

  
Este 6: a betegek 
szentségének kiszolgáltatása 

5.15. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
 
 

ApCsel 14,21b-27 
Jel 21,1-5a 
Jn 13,31-33a.34-35 

 
HÚSVÉT 5. 

VASÁRNAPJA 

A 8-as és esti 7-es misében a 
betegek szentségének 
kiszolgáltatása 
½ 10-es mise után: Családos 
Tízórai (SP) 

Húsvét 4. vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja, a papi 
hivatások világnapja a Katolikus Egyházban. Világszerte 
papjainkért és új hivatásokért imádkozunk. 
 
Május 8-án a családos tízórai – ha nem esik az eső –, a 
parkban lesz.                                                  Szemán Andi 
 
Május 10-én a felnőtt hittant Birher Nándor diakónus 
tartja 7 órai kezdettel a SarokPontban.  
 
Kedves Hittanosok, a szokásos hittan folytatódik. Miután 
végignéztük az izgalmas NEK-előadásokat, műfajt váltunk, 
és a Szentírással foglalkozva a négy evangelista 
személyéről beszélnénk. Elsőként Mátéról lesz szó, ehhez 
az ajánlott irodalom: Josef Ernst, Máté, egy teológus 
portréja, Kairosz Kiadó, 2012. 
Link: https://karakter1517.myshoprenter.hu/josef-ernst-
mate-egy-teologus-portreja  
Mindenkit szeretettel várunk!                    Birher Nándor 
 

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. 
 
Jézus Házasságunk Középpontja címmel lelkigyakorlatot 
szervez Gregor Gábor és Ági, valamint Ruskó Norbert atya 
Máriabesnyőn, 2022. június 27-30. között. Szentségi 
házasságban élő párok jelentkezését várják az alábbi 
linken: Jézus Házasságunk Középpontja lelkigyakorlat - 

Jelentkező lap (google.com). Kérdéseket itt lehet feltenni: 
jezusakozeppont.info@gmail.com. 
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. Gyuri atya 
 
Idén is lesz karolinás nyári tábor, melyre minden 
korosztályt nagyon várunk! A négynapos tábor időpontja 
augusztus 25–28., helyszíne Szentendre, Pap-sziget. A 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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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 
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 jelezd a részvételi szándékodat és befizesd az 
előleget. Nagyon várunk!        Nardai Kati és Szemán Andi   
 
Köszönettel fogadjuk a Karolina Egyesület számára 
felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ot! 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 13-án, pénteken a cserkészek 
május 21-én pedig Magyar Sarolta 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). 
 
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 
 

„A benne hívőket bárányokhoz hasonlítja Jézus. A mi 
Jézussal való személyes kapcsolatunkra is érvényes ez a 
hasonlat, hiszen ő Jó Pásztorként vezet minket, az ő 
bárányait. Ne értsük félre szavait! Ő nem arról beszél, hogy 
„bárgyú birkák” vagyunk, akik ész nélkül követjük a nyáj 
többi tagját, hanem arról, hogy ő a mi vezetőnk. Ismer 
minket, és nevünkön szólít minket, gondoskodik rólunk, 
nem hagyja, hogy elvesszünk, törődik velünk, miként a 
pásztor a rábízott nyájjal. Érdemes engedelmesen 
követnünk Jézust, aki az örök életre vezet minket. Érdemes 
megőriznünk a közösséget vele. Nem csak ő ismer minket, 
hanem mi is jól ismerjük szavát, hangját, tanítását. Jézus 
hangját akkor ismerem, ha rendszeresen hallgatom őt, 
olvasom tanítását. Jézus hangját akkor követem, ha 
megtartom tanítását és a tőle megismert igazság szerint 
élek.” (https://evangelium.katolikus.hu/indexrss.php?ma=2021-

04-25) 
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