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V. 28-án, hétfőn,   

Mária az Egyház Anyja 

V. 29-én, kedden,   

Ervin fejed., Ervina, Teodózia 

V. 30-án, szerdán,   

Szent Jobb, Nándor király 

V. 31-én, csütörtökön,  BORBÉLY MÁRIÁÉRT én.m. 

Angélla sz., Petronella, Noé 

VI. 1-én, pénteken,  JÁZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Jusztinusz vt., Paméla 

VI. 2-án, szombaton,  

 

AZ ÉLŐ ÁS ELHUNYT RFT cs.m. 

Marcellínusz és Péter vtk., Kármen 

VI. 3-án,  

Szentháromság 

vasárnapja 
Lwanga Károly és tsai vtk 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ.: PATAKI JÓZSEFÉRT én.m. 

17:00 – esti szentmise 
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Mikor azon a napon, a hét első 

napján este lett, és a helyiség 

ajtaja, ahol a tanítványok 

összegyűltek, be volt zárva a 

zsidóktól való félelem miatt, 

eljött Jézus, megállt középen, 

és azt mondta nekik: 

,,Békesség nektek!' Miután ezt 

mondta, megmutatta nekik a 

kezét és az oldalát. A 

tanítványok megörültek, 

amikor meglátták az Urat. 

Aztán újra szólt hozzájuk: 

,,Békesség nektek! Amint 

engem küldött az Atya, úgy 

küldelek én is titeket.' Amikor 

ezt mondta, rájuk lehelt, és így 

szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a 

Szentlelket! Akiknek 

megbocsátjátok bűneiket, 

bocsánatot nyernek; akiknek 

pedig megtartjátok, azok bűnei 

megmaradnak.' (Jn 20,19-23) 

„Törekedj bebizonyítani, hogy 
minden tetted, szavad a lelkek 

megmentését szolgálja.”      
Don Bosco 

 

Olvasmány: ApCsel 2, 1-11; Zoltár: Zs 103; Szentlecke: 1Kor 12,3b-7.12-13; Evangélium: Jn 20, 19-23 
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A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Mária, Ervin, Ervina,  

Teodózia, Nándor, Angéla, 

Petronella, Noé, Jusztinusz,  

Paméla, Péter, Kármen, Károly. 

 Isten éltessen benneteket! 

Az a kemény harc, amely 
bennünk folyik a szeretetért, mely 
Istentől való, a Lélek gyümölcse, 
igazolja, hogy találkoztunk a 
Szentlélek benső, csendes, de 
mindennél nagyobb bizonyosságot 
adó tanúságtételével. 

Ha vállaljuk azt a harcot, 
amelyről Szent Pál ír a mai 
szentleckében, akkor képesek 
leszünk hitelesen tanúskodni 
szavainkkal is, szintén a Szentlélek 
által, hiszen senki sem mondhatja 
magától: „ Jézus az Úr, csak a 
Szentlélek által. 

Világban való létünk tehát nem 
áll ellentétben istengyermeki, 
szentlelkes életünkkel. Magának a 
létezésnek is pünkösdi struktúrája 
van. A Szentlélek az a kapocs, aki 
Istenhez köt bennünket, ugyanakkor 
őbenne fordulhatunk 
tanúságtételünkkel a világ felé. 

Barsi Balázs 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/0006

11/0201.html  

PÜNKÖSD 

Az Apostolok Cselekedeteiben 

olvashatjuk a Szentlélek 

kiáradásának történetét, amely 

leírja, hogy az apostolok 

mindenkinek a saját nyelvén 

hirdetik az evangéliumot. Isten a 

nyelvek csodájával hozta létre azt 

az egységet, amely a közös hit 

megvallásával kapcsolja össze a 

különböző nyelven beszélő 

embereket. Ezzel született meg 

az első pünkösdkor a katolikus, 

vagyis egyetemes egyház. 

A pünkösdi ünnep során három 

fontos eseményre emlékezünk: 

ekkor jött el a Szentlélek, mint 

Krisztus megváltó tettének 

gyümölcse és beteljesítője; ekkor 

alapította meg Krisztus az 

egyházat, valamint az egész 

világra kiterjedő missziós munka 

is kezdetét vette.  
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1802 

Jézus nyilvános működésének ideje 
alatt Mária az evangéliumok 
tanúsága szerint fel-felbukkan 
Jézus körül, és mellette marad 
mindvégig, egész a kereszthalálig. 
A kínszenvedés és a halál 
fájdalmában újból ott van az anya 
Jézus mellett. Mária, aki boldogan 
ölelhette magához és táplálta 
bűntelen gyermekét, a kereszt alatt 
átéli a legmélyebb anyai fájdalmat, 
ezzel teljessé lesz benne minden 
anyaság, és így nyílik meg arra a 
befogadásra, amellyel lelki 
értelemben minden ember anyjává 
válhatott. 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.05.07
/0204.html 

mailto:gabona.f@gmail.com
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000611/0201.html
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000611/0201.html
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1802
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.05.07/0204.html
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.05.07/0204.html

	ApCsel_10,25-26.34-35.44-48
	1Kor_12,3b-7.12-13
	Jn_20,19-23

