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2012. május 13-án, VII. évfolyam, 19. szám (170) 

Húsvét 6. vasárnapja, Servác pk, Imelda, Imola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 14-én, hétfőn,  Bonifác vt., Gyöngyi 

V. 15-én, kedden,  Zsófia vt., Izidor, Médea 

V. 16-án, szerdán,  Nepomuki János vt. pap 

V. 17-én, csütörtökön,   

Urunk mennybemenetele 

V. 18-án, pénteken,  SZARAPKA ERNŐÉRT én.m. 

I.János vt. pp., Erik 

V. 19-én, szombaton,  

 

VIDÁCS JÓZSEFÉRT és ANNÁÉRT én.m. 

V.Cölesztin pp., Ivonn 

V. 120-án,  

Húsvét 7. vasárnapja  

Sziénai Bernardin szerz. 

pap 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

17:00 – esti szentmise 
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Ahogy engem szeretett az Atya, úgy 
szerettelek én is titeket. Maradjatok 
meg szeretetemben. Ha parancsaimat 
megtartjátok, megmaradtok 
szeretetemben, mint ahogy én is 
megtartottam Atyám parancsait, és 
megmaradok az ő szeretetében. Azért 
mondtam nektek ezeket, hogy az én 
örömöm bennetek legyen, és 
örömötök teljes legyen. Az az én 
parancsom, hogy szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek titeket. 
Nagyobb szeretete senkinek sincs 
annál, mint ha valaki életét adja 
barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha 
megteszitek, amiket parancsolok 
nektek. Már nem mondalak 
benneteket szolgáknak, mert a szolga 
nem tudja, mit tesz az ura. 
Barátaimnak mondtalak titeket, mert 
mindent, amit hallottam Atyámtól, 
tudtul adtam nektek. Nem ti 
választottatok engem, hanem én 
választottalak titeket. Arra 
rendeltelek benneteket, hogy 
elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, 
és gyümölcsötök megmaradjon, s 
hogy bármit kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja nektek. Azt 
parancsolom nektek: szeressétek 
egymást! (Jn 15,9-17) 

„Ne csipkelődjetek, még viccből 
sem. Az a viccelődés, amelyik nem 
tetszik felebarátunknak vagy sértő 

hangú, a szeretet ellen van.” 
Don Bosco 

 

Olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; Zoltár: Zs 97; Szentlecke: 1Jn 4,7-10; Evangélium: Jn 15, 9-17 
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A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Bonifác, Gyöngyi, Zsófia, 

Izidor, János, Erik, Cölesztin, 

Ivonn, Bernardin. 

 Isten éltessen benneteket! 

A főparancs 
 

"És megkérdezte Jézust egy a 

törvénytudók közül: Mester, 

melyik a legfőbb parancs a 

Törvényben? Jézus azt mondta 

neki: 

1. Szeresd Uradat, Istenedet 

teljes szívedből, teljes 

lelkedből, teljes elmédből és 

minden erődből! 

2. Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat!" (Mk 12,30-31)  

 

Búcsúbeszédében Jézus "új 

parancsot" adott nekünk: 

"Úgy szeressétek egymást, 

amint én szerettelek titeket!" 

(Jn 13,34)  

Mert mi történik a 
mennybemenetelkor? Jézus Krisztus 
fölmegy a mennybe. Az a Jézus, aki 
föltámadt a halálból, akinek teste újra 
életre kelt. Ez a föltámadt Krisztus 
megy föl a mennybe testestől-
lelkestől. A mennybemenetet nem 
egy fölszállásként kell elképzelni, hogy 
aztán aranyos bárányfelhők takarják 
el Jézust. A mennybemenetelnél arról 
van szó, hogy Jézus Krisztus a 
Szentháromság második tagja, a 
Fiúisten megy vissza a Szentháromság 
isteni közösségébe. És ebben a 
közösségbe viszi be emberi 
természetünket! Ez az ünneplésnek a 
tárgya: Jézus Krisztus emberi 
természetünket a Szentháromság 
isteni közösségébe vitte. Ez azt jelenti, 
hogy az embert mintegy 
megistenítette, mert isteni életében 
részesítette. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview&id=5

51&date=2012-05-

20&szin=feher&sessid=KjI0Njc1NTAzMTMzNjczNzk5ND

I5NzA1Mjg4 

Az Apostolok Cselekedetei szerint 

Jézus negyven napon át többszöri 

megjelenésével bizonyította 

feltámadását, majd a negyvenedik 

napon megparancsolta apostolainak, 

hogy ne távozzanak Jeruzsálemből, míg 

"néhány nap múlva" meg nem kapják a 

Szentlélek ajándékát. Ezután szemük 

láttára felemelkedett, mígnem felhő 

takarta el Őt a szemük elől. Két angyal 

magyarázta meg a tényt az 

apostoloknak: amint Jézus a mennybe 

emelkedett, úgy jön el majd ismét. Az 

Egyház tehát a Húsvét utáni 

negyvenedik napon (vagyis Húsvét VI. 

vasárnapja utáni csütörtökön, melynek 

régi magyar neve "Áldozócsütörtök") 

ünnepli e szent misztériumot. 
http://www.szatmariegyhazmegye.ro/url/Ur

unk-mennybemenetele 
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