
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

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) 
 

6.13. 
Hétfő 

7 † Antal és fia Antal 
1Kir 21,1-16 
Mt 5,38-42 

5–7 PÁDUAI SZENT ANTAL  

6.14. 
Kedd 

7 
70. házassági 
évforduló 

1Kir 21,17-29 
Mt 5,43-48 

5–7   

6.15. 
Szerda 

7 
a karmelita család 
lelki megújulásáért 

2Kir 2,1.6-14 
Mt 6,1-6.16-18 

5–7 
ÁRPÁDHÁZI BOLDOG 

JOLÁN 
 

6.16. 
Csütörtök 

7 
8 

 
óvodai évzáró mise 

Sir 48,1-15 
Mt 6,7-15 

5–7 
  

6.17. 
Péntek 

7 
este 6 

 
† Ágota 

2Kir 11,1-4.9-18.20 
Mt 6,19-23 

5–7 
 

10: Szenior torna (SP) 
 

6.18. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
élő Réka és András 

2Krón 24,17-25 
Mt 6,24-34 

   

6.19. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 
 

Ter 14,18-20 
1Kor 11,23-26 
Lk 9,11b-17 

 

KRISZTUS SZENT 
TESTE ÉS VÉRE –

ÚRNAPJA 
 

A Heti Híradó utolsó számát tartják kezükben olvasóink a 
nyári szünet előtt, legközelebb augusztus végén 
jelentkezünk. Minden olvasónknak testi-lelki pihenésben 
és feltöltődésben gazdag nyarat kívánunk.     A szerkesztők 
 
Nyár arra is alkalmat ad, hogy lelki életünket elmélyítsük. 
Lelkigyakorlatot keresve, vagy legalább egy lelki hétvégét. 
Még meg lehet tervezni. Szintén érdemes kiválasztani, 
hogy milyen lelki könyvet olvasok a nyáron. 
 
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 12-én, a ½ 10-es szentmisén lesz a Te Deum, az 
évzáró hálaadó szentmise.  
 
Az utolsó csendes szentségimádás ebben a tanévben 
június 17-én lesz a kápolnában, utána nyári szünetet 
tartunk. 
 

Nyári tábor tudnivalók: az aktuális tudnivalókat a 
levelezőlistán és a szentmisén hirdetjük majd. Ott jelezzük 
majd azt is, hogyan és mikor lehet csatlakozni, ha valaki 
csak egy napra szeretne lejönni. Addig is lélekben 
készülünk a közösségi együttlétre, részvételtől függetlenül 
kérjük, hogy imádkozzatok a tábor szervezőiért, a 
résztvevőkért és a gyümölcsökért. 

Nardai Kati, Szemán Andi 
 
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 
 

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) 
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12 – 19. 
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A kápolnatakarítást június 26-án Kárpáti Viktória, július 9-
én pedig Magyar Sarolta vállalta. Köszönjük.   

Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Az idei tanév utolsó Családos Tízóraiján a Szkladányi 
család látja vendégül a betérő családokat egy kis 
finomsággal és kézműveskedéssel.        
         
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). Az utolsó torna 
alkalom július 1-én lesz. 
 
A SarokPontban rendszeresen zajló többi program 
szeptemberben folytatódik.  

Szemán Andi 
                         
 
 

Olvasmány: Péld 8,22-31 
Téma:  Isten öröktől fogva tervei szolgálatára rendelte a 
Bölcsességet, mielőtt még bármit alkotott 
Az Ószövetségben még nincs semmi kinyilatkoztatás a 
háromszemélyű egy Isten titkáról. De szó van „az élő 
Istenről”, a hozzánk szóló és cselekvő Istenről. Az Ő Igéje, 
Lelke, Bölcsessége áthat mindent és meghatározza az 
emberiség sorsát. A kifejezés: „Ige”, „Lélek”, „Bölcsesség”, 
a régiek hívő gondolkozásában lassanként alakot és 
mélységet öltenek, úgy hogy az újszövetségi 
kinyilatkoztatás hordozóiként szolgálhatnak. A 
Példabeszédek könyvének 8. fejezete nagy költemény, 
megszólaltatja a Bölcsességet. Amit a szerző nyilván kora 
hétköznapi nyelvén Isten egy tulajdonságának mondott 
volna, itt személyként mutatja be, akinek története Isten 
örök létébe torkollik. Mikor ég és föld teremtettek, a 
Bölcsesség helye ott volt Istennél, de egyben a földön, az 
emberek közt is. Mintha hangtalanul félrehúzódna a fátyol, 
mely a Szentháromságot és a Megtestesülést rejti. „Isten 
Ereje és Isten Bölcsessége” Szt. Pálnál Krisztusnak, a 
Megfeszítettnek a neve (1Kor 1,23). A keresztről nézve a 
legmegdöbbentőbb itt a záró mondat: „És örömmel voltam 
az emberek fiai között.” 
  
Szentlecke: Róm 5,1-5 
Téma: A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt 
szívünkbe az Isten szeretete 
Nem jó tulajdonságaink vagy jótetteink miatt vagyunk 
„igazak” Isten előtt, hanem mert Krisztus meghalt, és 
holtából föltámadott értünk (Róm 4,24-26). Ebből tudjuk 
meg, hogy Isten meg akar váltani bennünket. Remélünk, 
mert tudjuk, hogy szeret! Azt azonban, hogy képesek 
legyünk hinni Isten szeretetében, és remélni, hogy 
részesülünk életében, annak a Szentléleknek a hatalma 
teszi bennünk, akit a keresztségben befogadtunk.  
 
Evangélium: Jn 16,12-15 
Téma:  A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek 
Az a jövő, mit Jézus itt említ, a húsvét utáni idő, illetve a 
pünkösd, az „Egyház ideje”, a Szentlélek kora. Jézus Isten 
Igéje, Isten Igazsága. De a tanítványok még nem tudják 
elfogni a teljes igazságot (és mikor tudják majd?!). A „teljes 
igazság” nem valami elmélet, valami hitrendszer, hanem 
Isten megjelenése Jézus személyében. Jézust 
„megdicsőíteni” – isteni küldetésének láthatóvá tétele és 
művének befejezése. A Szentlélek nem hoz új 
evangéliumot, de nemcsak emlékeztetni fogja a 
tanítványokat Jézus szavára és tetteire. Ez az 
emlékeztetés belsőbb, mélyebb beavatás lesz Isten belső 
szentélyébe. (Ide tartozik az egyházi Szenthagyomány 

őrzése, kifejlesztése, a hittételekben értelmi és élményi 
gazdagodás is – nem megváltoztatás és felcserélés, nem 
„új evangélium”.) A Szentlélek által Jézus nyíltan hirdeti az 
Atyát: az Úr távoztával tehát semmiképpen nem zárult le 
(„fagyott be”) a kinyilatkoztatás. Tanai és főleg tettei, mint 
mustármag fává terebélyesednek, mindig ugyanazok és 
egyre gazdagabbak: A Lélek kiáradása pünkösd reggelén 
nem lezárás, hanem kezdet.  
  

ÚTRAVALÓ 
 

BABITS MIHÁLY HIMNUSZA A SZENTHÁROMSÁGRÓL 

 

Hárman a fenség trónusán 

ülnek az égi lakomán; 

(mert a magányost a magány 

nem vigasztalja igazán). 

 

Mig örök szelleme szemét 

magára szegzi az Atya, 

fényének tükörére kép 

vetődik: egy uj-önmaga. 

 

S amint a kép megszületett, 

az Egy nincs többé egyedül: 

a Születetlen és Szülött 

egymásnak társasan örül. 

 

S a Szentlélek ez az öröm, 

mely összeköt Atyát s Fiút; 

s a Három együvé ömöl, 

egy fő-fő Jóba összefut. 

 

S annak ki sohse született, 

illőn, és aki született, 

s a Léleknek, oltárra-tett 

szívvel zengjünk dicséretet! 

 
 

 

A HÉT LITURGIÁJA 

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

Tudni akarod, mi történik a Szentháromság 
magvában? Elmondom neked.  
A Szentháromság magvában az Atya kacag, és 
életet ad a Fiúnak. A Fiú visszanevet az Atyára, 
és életet ad a Szentléleknek. Az egész 
Szentháromság kacag, és életet ad nekünk. 

Eckhart mester 

mailto:andrea.szeman05@gmail.com

