
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

5.29. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Béla és Valéria 
élő Andrea 
† szülők 

ApCsel 1,1-11 
Ef 1,17-23 
Lk 24,46-53 

 
URUNK 

MENNYBEMENETELE 

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

5.30. 
Hétfő 

7 † Márton 
ApCsel 19,1-8 
Jn 16,29-33 

5–7 
TISZTELETRE MÉLTÓ 

SZENT BÉDA 
 

5.31. 
Kedd 

7  
ApCsel 20,17-27 
Jn 17,1-11a 

5–7 
NÉRI SZENT FÜLÖP 

ÁLDOZÓPAP 

este 6: Taizéi imaóra (SP) 
este 7: bibliaóra (kápolna) 
 

6.1. 
Szerda 

7  
ApCsel 20,28-38 
Jn 17,11b-19 

5–7 
SZENT JUSZTINUSZ 

VÉRTANÚ 
 

6.2. 
Csütörtök 

7  
ApCsel 22,30;23,6-
11 
Jn 17,20-26 

5–8 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 

7–8: szentségimádás a 
hivatásokért 

6.3. 
Péntek 

7 
este 6 

 
† nagyszülők és 
dédszülők 

ApCsel 25,13-21 
Jn 21,15-19 

5–6 
ELSŐ PÉNTEK 

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

6.4. 
Szombat 

7 
este 6 

 
† László 

ApCsel 28,16-
20.30-31 
Jn 21,20-25 

 ELSŐ SZOMBAT  

6.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 
 

ApCsel 2,1-11 
1Kor 12,3b-7.12-13 
Jn 20,19-23 

 PÜNKÖSDVASÁRNAP 
A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 
 

Kedden lesz az utolsó májusi litánia a szentségimádás 
utolsó negyedórájában, a Szűzanya tiszteletére. 
 
Május 31-én Gyuri atya bibliaórát tart a kápolnában, 7 
órai kezdettel. 

 
Június 2-a első csütörtök, este 7–8-ig szentségimádás 
lesz a hivatásokért. 
Június 3-a első péntek, 5 órától gyóntatás, 6-tól 
szentmise. Első szombaton reggel is van szentmise.  

 
Újra Pünkösd, újra Karizmák Ünnepe! 
2022. június 6-án, Pünkösdhétfőn, 10-16 óra között az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újra megrendezi a  
Karizmák Ünnepét Máriaremetén. 
Program 
10:00     Megnyitó, köszöntés, sátras programok kezdete 
10:15     Szentségimádás 
11:00     Elkötelezettség és szolgálat az Egyházban – 
kerekasztal beszélgetés a keresztény hivatásról 
11:45     Ukrajnai háború, tanúságtétel 

12:30     MAGnificat tanúságtevők (dr. Csókay András,  
Dolhai Attila, Varga Mónika, Lambert Attila) 
13:30     Kvíz játék eredményhirdetés 
14:00     Beszélgetés Erdő Péter bíboros atyával 
15:00    Ünnepi szentmise Erdő Péter bíboros 
főcelebrálásával. 
 
Június 10-én, pénteken este 6 órakor Primász G. Róbert 
atya tartja ezüstmiséjét kápolnánkban. A szentmise után 
mindenkit szeretettel várunk egy agapéra, jó idő esetén a 
Ventus ház kertjében, rossz idő esetén a SarokPontban. 

Csizy Judit 
 
Karitász: 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:  

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. 
máj. 29 – 

jún. 5. 

1069. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

mailto:zsuzsa.huszka66@gmail.com
mailto:brunner.noemi@tonline.hu


bayer.gaborkinga@gmail.com,+36303618012 
Tatai Kinga: pharmakinga@gmail.com, +36205555673 
Thaler Adrienn: thaleradrienn@gmail.com,+36209954145.  

Thaler Adrienn 
 

A kápolnatakarítást június 4-én az Egyed család, június 
11-én pedig az Ifjú Házasok vállalták. Köszönjük.   

Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Május 31-én, kedden este 6 órakor lesz ebben a 
tanévben az utolsó Taizéi imaóra a SarokPontban. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
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  
 
 

Olvasmány: ApCsel 1,1-11 
Téma:  Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett 
az égbe. 
Szt. István vértanú történetét az előző fejezet kezdte, a 
mostani végzi be. „Tanúim lesztek” – mondta az Úr 
búcsúzva (ApCsel 1,8), és István az első, aki tanúságát 
vérével pecsételi meg. Abban is követi Mesterét, hogy 
haldokolva ellenségeiért könyörög. István tanúskodik arról, 
amit látott: Jézust, a föltámadottat, az Isten jobbjára 
fölmagasztalt Urat. Vértanúsága fordulópont a 
kereszténység útján: most a Jó hír elindul Jeruzsálemből 
Júdea, Szamaria felé és a pogánysághoz.  
Szentlecke: Ef 1,17-23       
Téma: Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette. 
A fölmagasztalt Krisztust a Jelenések Könyve nagy 
méltóságnevekkel jelöli meg. Ő „az első és utolsó”: semmi 
sincs előtte, sem utána. Ő „Dávid gyökere és ivadéka”, 
Hajnalcsillaga az új örök nappalnak. Napja közel: 
„Csakhamar eljövök!” – hirdeti. Ez vigaszul hangzik, de 
intésül is!   
Evangélium: Lk 24,46-53 
Téma:  Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és 
visszatér a mennybe.  
Jézus imádkozott mindazok egységéért, akik övéi, Őbenne 
hisznek; imádkozott az Őbenne megvalósuló teljes 
egységükért. A búcsúima e részében az egységről és a 
megdicsőülésről szól. A tanítványok egységében az Atya 
és Fiú egysége tükröződjék. Az egység hiánya a gonosz 
műve: szétzúzza a hitet, ahelyett, hogy költögetné és 
támogatná. Hol lenne máshol látható az Úr, ha nem azok 
életében, akik hallották az igéit és látták fönségét. 
 

ÜNNEPEINK 
 

május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele Szent 
István királyt 1038-ban Székesfehérváron temették el. A 
halálát követő trónviszály idején a fehérvári káptalan, aki 
aggódott, hogy a holttestet megszentségtelenítik, 1083. 
augusztus 20-án VII. Gergely pápa engedélyével 
kiemeltette a testet a bazilika közepén álló 
márványszarkofágból és a bazilika alatti sírkamrába 
rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódott jobb 
kezet, amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a kincstár 
őre, Merkurius szerzetes eltulajdonította és elrejtette. I. 
László hallott az ereklyéről, meglátogatta Merkurt bihari 
birtokán, ahol az ereklyét őrizte, megbocsátott neki, és 
1084. május 30-án itt alapította az ereklye őrzésére a 

szentjobbi apátságot, melyről a Nagyváradhoz közeli 
Szentjobb település a nevét kapta. 
 
Június 1. Szent Jusztinusz vértanú 100 körül született, a 
szamariai Szichemben (ma Nablus). Szülei görög 
származású pogányok voltak. A művelt Jusztínusz a 
filozófusoknál kereste az igazságot, de a 
kereszténységben találta meg „az egyedül megbízható és 
igaz filozófiát”. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és 
írt. Két Apológiája és a Dialógus a zsidó Trifonnal című 
párbeszéde maradt csak fenn. Tőle maradt ránk egy leírás 
arról, hogy hogyan ünnepelték még 165 táján Rómában a 
vasárnapi misét. 

 
ÚTRAVALÓ 

A Szentírás azt mondja, hogy az apostolok néztek a 
mennybe távozó Jézus után addig, „amíg egy felhő takarta 
el Jézust az apostolok elől.” A felhő a modern ember 
számára vízpára, magasan úszó köd. De a választott nép 
fiai számára az Istent jelképezte. Az isteni jelenést mindig 
felhő jelzi. Amikor Isten a Sinai hegynél szólt a néphez, 
felhő takarta el a hegyet és a népet. Köd volt? 
Semmiképpen. A Sinai hegyen évi két milliméter csapadék 
van. Egy nagyobb harmat nálunk több víz, mint ott az évi 
eső. Amikor Jézus megkeresztelkedett, felhő ereszkedett 
le az égből, és az Atyaisten szózata hallatszott: Ez az én 
szeretett fiam. Amikor Jézus a Tábor hegyén színében 
elváltozott, felhő borította be őt, Mózest és Illést, valamint 
az apostolokat. És amikor Jézus a mennybe ment, felhő 
ereszkedett le az égből, amely elnyelte Jézust, és 
visszaszállt az égbe, míg el nem tűnt. 
Az Egyház pedig azt tanította már a 16. században kiadott 
katekizmusban is, hogy mikor Jézus a mennybe ment, 
embersége szerint is isteni hatalmat és dicsőséget kapott. 
Ezt jelenti a mennybemenetel. 
Jézus ül az Atya jobbján. Istennek nincs jobb oldala, vagy 
bal oldala, Isten mindenütt jelen van. A kifejezés az akkor 
uralkodók szokására utal: jobbjukon az ült, akinek részt 
adtak a kormányzásból. A világ kormányzásában Jézus 
emberségének is szerepe van. 
Ennek a magyarázatnak a fényében lássuk Jézus 
mennybemenetelét, megdicsőülését. És lélekben 
kövessük őt. Szállást készíteni ment nekünk. 
Az ő mennybemenetele a mi megdicsőülésünk is. Benne 
az emberi nem kapott felmagasztalást. 
Így ünnepeljük Jézus mennybemenetelét. 
(https://www.miskolc-mindszent.hu/hitunk/elmelkedesek-2/jezus-
mennybemenetele-a-modern-vilagkepben/) 

A HÉT LITURGIÁJA 

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