
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

6.5. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† lelkiatya 
 
 

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

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

6.6. 
Hétfő 

8  
1Kir 17,1-6 
Mt 5,1-12 

 
PÜNKÖSDHÉTFŐ 

SZŰZ MÁRIA AZ EGYHÁZ 
ÉDESANYJA 

Szentségimádás elmarad. 

6.7. 
Kedd 

7 
 
† Katalin 
 

1Kir 17,7-16 
Mt 5,13-16 

5–7 
SZENT FÜLÖP 

DIAKÓNUS 
este 7: felnőtt hittan (SP) 
 

6.8. 
Szerda 

7 
 
† Gyula, élő Gyula és 
Ildikó 

1Kir 18,20-39 
Mt 5,17-19 

5–7 SZENT ÁGNES  

6.9. 
Csütörtök 

7  
Iz 52,13–53,12 
Zsid 10,12-18 
Lk 22,14-20 

5–7 
SZENT EFRÉM 

DIAKÓNUS 
 

6.10. 
Péntek 

7 
este 6 

 
† Ágota 

1Kir 19,9a.11-16 
Mt 5,27-32 

5–6 
 

10: Szenior torna (SP) 
este 6: Róbert atya 
ezüstmiséje 

6.11. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

1Kir 19,19-21 
Mt 5,33-37 

 
SZENT BARNABÁS 

APOSTOL 
 

6.12. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

élő Barnabás 
 
 

Péld 8,22-31 
Róm 5,1-5 
Jn 16,12-15 

 
SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAP 

A ½ 10-es misén évzáró 
Te Deum, utána Családos 
Tízórai (SP) 
 

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. 
 
Pünkösdhétfőn a szokásos délutáni szentségimádás a 
kápolnában elmarad.  
 
A húsvéti szentgyónás-szentáldozás kötelező időszaka 
Szentháromság vasárnapjával lezárul. Ez a lehetőség 

búcsújáró helyeken, kegyhelyeken egész esztendőn át 
tart. Covid-félelemre most már senki nem hivatkozhat. 

Gyuri atya 
 

Június 7-én a felnőtt hittant Birher Nándor diakónus tartja 
7 órai kezdettel a SarokPontban. Folytatódik Máté 
evangelista tanulmányozása. Ajánlott irodalom: Josef 
Ernst, Máté, egy teológus portréja, Kairosz Kiadó, 2012. 
Link: https://karakter1517.myshoprenter.hu/josef-ernst-
mate-egy-teologus-portreja 

 
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. 

Csízy Judit 
 
A tanév végéhez közeledve, június 12-én, a ½ 10-es 
szentmisén lesz a Te Deum, az évzáró hálaadó 
szentmise.  
 

NAPTÁR 
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▪ 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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Örömmel tudatjuk a kápolnánk közösségével, hogy 
Szkladányi Kata és Kerekes Bálint kisleánya, Rozália 
2022. május 30-án megszületett. Súlya 4 kg és 4 dkg. A 
kisbaba és édesanyja is jól vannak.            Szkladányi Kati 
 
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:  
bayer.gaborkinga@gmail.com,+36303618012 
Tatai Kinga: pharmakinga@gmail.com, +36205555673 
Thaler Adrienn: thaleradrienn@gmail.com,+36209954145.  

Thaler Adrienn 

 

A kápolnatakarítást június 11-én az Ifjú Házasok, június 
26-án pedig Kárpáti Viktória vállalta. Köszönjük.   

Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Szenior torna: júniusban péntekenként csak 10–11 óra 
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 2,1-11 
Téma:  Krisztus Egyházát a benne működő Lélekről 
ismerni meg. 
Joel próféta jövendölése (ApCsel 2,16-21) és főként Jézus 
ígérete (Jn 14,16-26) pünkösdkor teljesül. A Lélek eljöttét 
a fül viharzúgásban, a szem lángnyelvekben észleli. E 
külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan 
teremtett valóság: a kicsi, rettegő tanítványseregből világra 
terjedő missziós Egyház lett. Ami pünkösdkor történt, ma 
is történik, egyre új és megfoghatatlan. Krisztus Egyházát 
a benne működő Lélekről ismerni meg. A Lélek segíti 
terjeszteni a jóhírt minden népnek, minden időben. 
Szentlecke: 1Kor 12,3-7.12-13 
Téma: Minden Krisztushoz tartozó egyetlen testet alkot. 
A vallomásban: „Jézus az Úr!” fejezték ki a tanítványok a 
Jézus föltámadásába és az Atyja oldalára való 
fölemeltetésébe vetett hitüket (Fil 2,9-11). Jézust Úrnak 
vallani csak a Lélek erejéből lehetséges, a Lélekéből, kit az 
Atyja küld. A hit és a hitvallások egységét megteremtő 
Lélek működik az Egyház adottságainak, képességeinek 
és hivatalainak sokféleségében. De minden Krisztushoz 
tartozó egyetlen testet alkot, és mindegyik az összesnek 
szolgálatában áll adományaival és képességeivel.  
Evangélium: Jn 20,19-23 
Téma:  Így kell járni a világban istenszerető, igénytelen 
lélekkel. 
Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök (mennybemenet), 
Pünkösd: ez időbeli egymásutánban ünnepeljük Jézus 
„megdicsőülésének” húsvéti misztériumát és 
megváltásunkat. A Lélek elküldése is húsvéti esemény, s 
ezért Szt. János evangéliuma Húsvéthoz kapcsolja. A 
Föltámadott húsvéti köszöntése „Békesség!”, húsvéti 
ajándéka az öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka (vö. 
Gal 5,22), ki maga nagy húsvéti ajándék: a mindent 
összefoglaló. Ő köti össze örökre a tanítványokat a 
Föltámadt Úrral, egyesíti őket, és új világot teremt 
bűnbocsánattal.  
 

ÚTRAVALÓ 
 

A Szentlélek a szeretetkapcsolat az Atya és a Fiú között. 
Mi pedig magát e kapcsolatot kapjuk meg ingyenesen. 
Vagy mi magunk is benne vagyunk ebben a szeretetben. 

És ugyanez a kapcsolat mutatja meg magát mérhetetlenül 
sok formában. 
A Szentlélek tökéletesen újat hozó és gyógyulást hozó 
központi és gyógyító erőként mutatkozik meg a minden 
mással való kapcsolatunkban. 
Valahányszor kapcsolatban maradunk, valahányszor 
kitartunk amellett, hogy érintkezésben legyünk egymással, 
az mindig a Szentlélek műve, aki átmelegít, meglágyít, 
helyrehoz és megújít mindent, ami eltört vagy kihűlt a 
dolgokban és a dolgok között. Ő mindig a harmadik erő 
bármilyen két dinamika között. Láthatatlan, de erős, 
hajlandó névtelen maradni, nem érdekli, kinek a javára írjuk 
a semmiből támadt szelet, az élő vizet, melyet magától 
értetődőnek tekintünk, vagy a csipkebokrot, amely örökké 
lángokban áll, és soha nem hamvad el. 
[…] 
A bennünk élő szeretet – ami a bennünk élő Szentlélek –
valamiképpen mindig igent mond. A szeretet nem 
olyasvalami, amit csinálunk, a szeretet az, aki vagyunk. Az 
Igaz Énünk. A szeretetből származunk, és a szeretet a 
végcélunk. Nem olyasmi, amit megvásárolhatunk. Nem 
olyasmi, amit elérhetünk. A szeretet Isten jelenléte 
bennünk, melyet Szentléleknek nevezünk – vagy amit 
egyes teológusok „teremtetlen kegyelemnek” neveznek. 
Ezt semmiféle jó magaviselettel nem állíthatják elő. Nem 
képesek arra késztetni Istent, hogy akár egy cseppel is 
jobban szeresse önöket annál, mint ahogy már ebben a 
pillanatban is szereti. Nem képes rá. 
Egész hátralévő életükben, minden nap járhatnak 
templomba. Isten ettől egy kicsit sem fogja jobban szeretni 
önöket, mint ahogy már e pillanatban is. De azt sem tudják 
elérni, hogy kevésbé szeressen, – akár egy fikarcnyival is. 
Még ha a legrettenetesebb dolgokat követik is el, Isten nem 
fogja kevésbé szeretni önöket. Nem vagyunk képesek 
elérni, hogy Isten meggondolja magát velünk 
kapcsolatban! Az áramlás állandó, teljes és 
százszázalékosan a mi életünkre irányul. Isten értünk van. 
Nem tudjuk csökkenteni Isten irántunk táplált szeretetét. 
Amit viszont megtehetünk, hogy megtanuljuk elhinni, 
elfogadni, bízni benne, megengedni, ünnepelni, elfogadva 
a Szentháromság örvénylő meghívását, hogy 
csatlakozzunk a kozmikus tánchoz. 

(részlet: R.Rohr: Az isteni tánc) 
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