
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

5.15. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

 
† Ferenc 
 
 
 

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) 
Tábor jelentkezési határidő 

5.16. 
Hétfő 

7 
élő Sára, Anna, 
György 

ApCsel 14,5-18 
 Jn 14,21-26 

5–½7 
NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS 
este 7: kóruspróba 

5.17. 
Kedd 

7 
† Veronika és élő 
családja 

ApCsel 14,19-28  
Jn 14,27-31a 

5–7 
BOLDOG SCHLEFFER 

JÁNOS 
este 7: felnőtt hittan  
 

5.18. 
Szerda 

7 
A karmelita család 
lelki megújulásáért 

ApCsel 15,1-6 
Jn 15,1-8 

5–7 
SZENT I. JÁNOS 

PÁPA 
 

5.19. 
Csütörtök 

7 † Katalin 
ApCsel 15,7-21 
Jn 15,9-11 

5–7 
  

5.20. 
Péntek 

7 † Felicitász 
ApCsel 15,22-31 
Jn 15,12-17 

5–7 SIENAI SZENT 
BERNARDIN 

10,11: Szenior torna (SP) 

5.21. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
Énekkar 40 éves 

ApCsel 16,1-10 
Jn 15,18-21 

 
MAGALLAN SZENT 

KRISTÓF 
 

5.22. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

élő Gábor 
Elsőáldozókért 

ApCsel 15,1-2.22-
29 
Jel 21,10-14.22-23 
Jn 14,23-29 

  11: elsőáldozási szentmise 

A nyári táborra a jelentkezési határidő május 15. vasárnap 
éjfél! A négynapos tábor időpontja augusztus 25–28., 
helyszíne Szentendre, Pap-sziget. A részvételi díjat 
pályázati támogatásnak köszönhetően csökkenteni tudtuk: 
18 éves kor felett 25.000 Ft/fő/4 nap, 14 és 18 éves kor 
között 10.000 Ft/fő/4 nap, 2-14 éves kor között 5000 Ft/fő/4 
nap. Ezen felül kérhető még támogatás, bátran éljetek a 
lehetőséggel! Jelentkezni itt lehet: 
a https://forms.gle/pAE23dSQ6jwQTavg8, vagy a 
sekrestyében található jelentkezési lapon, 10.000 
Ft/fő/felnőtt befizetésével egyidejűleg. További 
információ: Nardai Kati (20/9993851) és Szemán 
Andi (30/3811770). 
 
Május 17-én 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 kápolnánkban 10 kisgyermek veszi 
magához első alkalommal Krisztus Testét.  
 
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: JELENTKEZÉS ITT. Kérdéseket itt lehet feltenni: 
jezusakozeppont.info@gmail.com. 
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe.           
 
A Daróczi úton nemrég megnyílt, Kapisztrán Szent 
Jánosról elnevezett kápolnával kapcsolatban a 
következőkről szeretném tájékoztatni a kedves híveket:  
- a kápolna a működéséhez sem egyházmegyei, sem 
plébániai engedélyt nem kapott, a létrehozása 
magánkezdeményezés; 
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„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) 
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- az ott miséző atyát a veszprémi érsek felfüggesztette a 
papi szolgálat alól, aki semmiféle papi tevékenységet nem 
folytathat; 
- az atya az egyházjogilag rendezetlen, szélsőségesen 
tradicionalista szemléletű, „hagyományhű” X. Pius Papi 
Testvérülethez tartozik, akik a II. Vatikáni Zsinat tanítását 
és liturgikus reformját elutasítják. 
Kérem, hogy ne látogassuk, a tevékenységüktől 
határolódjunk el.                                                  Gyuri atya 

 
Aki bármiben segítséget szeretne kérni, szívesen segítene 
másoknak, vagy van egy jó ötlete, keresse a 
Karitászosokat az alábbi elérhetőségek egyikén: 
Laczkóné Huszka Zsuzsa:  
zsuzsa.huszka66@gmail.com, +36703345028 
Brunner Noémi:  
brunner.noemi@tonline.hu, +36305316349 
Bayerné Gödölle Kinga:  
bayer.gaborkinga@gmail.com,+36303618012 
Tatai Kinga: pharmakinga@gmail.com, +36205555673 
Thaler Adrienn: thaleradrienn@gmail.com,+36209954145.  
  
Nagymarosi ifjúsági Találkozó május 21-én reggel 9 
órakor kezdődik, minden Krisztust szerető közösség  

számára. Részletek: 
https://nagymaros.katolikus.hu/nagymarosi-level-2022-
tavaszan/ 
A kápolnatakarítást május 21-én Magyar Sarolta, május 
28-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). 
 
A fél 10-es mise után Családos Tízórai a 
SarokPontban! Szeretettel várunk minden családot 
kötetlen együttlétre, ismerkedésre, teázásra, kávézásra. A 
gyermekeket külön program várja.                  Szemán Andi  
 
Május 26-án délután 4-től ismét teadélután zsíroske-
nyérrel a SarokPontban – nem csak nyugdíjasoknak. 
Várunk mindenkit együttlétre, tea és zsíroskenyér mellett 
egy jó beszélgetésre.             Baráth Éva, Szabóné Marika 
 
 

 

Olvasmány: ApCsel 14,21b-27  
Téma:  Pál és Barnabás beszámol arról, hogy milyen 
nagy dolgokat cselekedett velük az Úr. 
Első hithirdető útjukon Szt. Pál és Szt. Barnabás több 
egyházközséget alapít. Az evangélium oly meggyőző 
erővel lép föl, amely nem emberi. A szöveg az 
apostoloknak Antiókiába, kiinduló helyükre való 
visszautazásáról számol be. E visszaúton újra 
meglátogatják az új alapításokat, ezeknek szigorú rendet 
szabnak az „idősek” = presbiterek (az angol „priest”, a 
német „Priester” = pap szó eredetije!) élükre állításával. Így 
önállóan fönnmaradhatnak, és a jövő bajokat átvészelik. A 
közösség létszükséglete ez a vezető hivatal; de még 
fontosabb, hogy az új hívők hitben és reményben szilárdak 
legyenek.  
  
Szentlecke: Jel 21,1-5a 
Téma: Isten letöröl szemükről minden könnyet. 
Minden ítélet és vészcsapás látomás után, a Jelenések 
Könyve tanúskodik, hogy minden dolgok újjáteremtetnek 
Istenben. A világváros Babilon, az Istentől elpártolás 
székhelye, az istengyűlölő világ tébolygó hatalmának és 
kéjvágyának foglalata, – a sötétség tengerébe merül. A 
mulandóság elmúlik. S a végén csak Isten egyedül nagy. 
És „Isten-velünk” (Emmanu-El, Izajás látomása) – az új 
teremtés, az új Jeruzsálem áll maga: a megváltottak 
városa, s mint valami menyasszony, ragyogó 
tisztaságában és örömében elébe siet Urának.  
 
Evangélium: Jn 13,31-33a 34-35      
Téma:  Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 
Az új Jeruzsálem képe (előző olvasmányból) talán messzi, 
túl ünnepi, valószínűtlen nekünk. És most újra halljuk a 
szót: „új”. Új parancsban! A jövő így a jelenbe hatol. Az új 
teremtést nemcsak szemünk elé festik, hanem feladattá 
teszik. Először Jézusban áll elénk, a Fiúban, kiben Isten 
szeretete láthatóvá és foghatóvá lett. Nekünk 

tanítványainak követnünk kell Őt! Szeretni Istentől jövő 
szeretettel. Ha megtennék mind mi keresztények, máris 
más világ lenne, az „új teremtés” láthatóvá lenne. 
 

 
ÚTRAVALÓ 

 
Istennel való kapcsolatunkban valamiképpen átélhetünk 
minden emberi szeretetkapcsolatot. Nem szublimált, 
légiesített utánzatként, hanem őseredeti valóságként, 
hiszen Isten minden szeretet forrása, s egyben célja is, 
ahová minden emberi szeretet tart, mint kis patak az óceán 
felé. Jézus Krisztus gyermekké lett értünk, hogy karjainkba 
vehessük, majd testvérként élt közöttünk, nyilvános 
működése idején Vőlegénynek, az új Izrael Jegyesének 
nevezte magát, és tanítványait az utolsó vacsora meghitt, 
ünnepélyes perceiben „fiacskáimnak” szólította, mint egy 
jóságos atya. Utoljára pedig, mielőtt szenvedni indulna, 
barátainak nevezi őket és minket is, kései tanítványait, 
mert a barátság az a szeretetszövetség, amely minden 
másnál függetlenebb a testtől és a vértől, s minden másnál 
ragyogóbban a Lélek műve. 
Az igazi szülői, gyermeki, testvéri, házastársi és baráti 
szeretet mind a végtelenre tágul, és a Szentháromság 
boldog életéből részesít már itt a földön. Személyes 
kapcsolataink mind-mind egyfajta szentségi jelként utalnak 
a Krisztussal való kapcsolatunkra, amely ugyanakkor egy 
ponton túl szétfeszíti az emberi viszonylatok határait. Ezért 
az ő kiválasztó szeretetére adott válaszunknak is túl kell 
haladnia az emberi barátság határain, és egy bizonyos 
mélységben – függetlenül attól, hogy papok, szerzetesek 
vagy világban élő keresztények vagyunk-e – életünket 
egészen át kell adnunk neki. 

http://vandoruton.network.hu/blog/zarandoklat-vandoruton-
blogja/barsi-balazs-telek-peter-pal-magassag-es-melyseg-465 
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