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VI. 11-én, hétfőn,  17:00 A Mária Neve templ. az óvodások BALLAGÁSA 

Barnabás ap, Etelka 

VI. 12-én, kedden,  PALATINUS szül. TÖRKÖLY KATALINÉRT én.m., aki 

Ausztráliában halt meg. 

Szahaguni János szerz. 

VI. 13-án, szerdán,  Paduai Antal szerz., Antónia 

VI. 14-én, csütörtökön,  

 

Papi és szerzetesi hivatásokért cs.m 

 Elizeus próf., Hartvig, Herta 

VI. 15-én, pénteken,  Jézus Szíve – Jolán özv. bdg. 

VI. 16-án, szombaton,  

 

PÉTER ISVÁNÉRT cs.m. 

Mária Szíve – Jusztina vt. 

VI. 17-én,  

Évközi 11. vasárnap 
Adolf pk, Szabolcs, Laura 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 
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A kovásztalan kenyerek első 
napján pedig, mikor a húsvéti 
bárányt feláldozzák, tanítványai 
megkérdezték tőle: ,,Mit akarsz, 
hová menjünk előkészíteni, hogy 
megehesd a húsvéti vacsorát?' 
Akkor elküldött kettőt a 
tanítványai közül, ezekkel a 
szavakkal: ,,Menjetek a városba. 
Találkoztok ott egy emberrel, aki 
vizeskorsót visz. Kövessétek őt, és 
ahova bemegy, mondjátok a 
házigazdának, hogy a Mester 
kérdezi: ,,Hol van a szállásom, ahol 
a húsvéti bárányt tanítványaimmal 
elfogyaszhatom?'' Mutatni fog 
nektek egy nagy ebédlőt készen, 
megterítve. Ott készítsétek el 
nekünk.' Tanítványai elindultak és 
bementek a városba. Mindent úgy 
találtak, ahogy megmondta nekik, 
és elkészítették a húsvéti vacsorát. 
Miközben ettek, Jézus fogta a 
kenyeret, megáldotta, megtörte, 
és odaadta nekik ezekkel a 
szavakkal: 

„Lelkünk tápláléka Isten szava, az 
az a szentbeszéd, az Evangélium 

magyarázata és a hittan.”     
 Don Bosco 

 

A héten, névnapjukat ünneplő híveinket, 

köszöntjük:  

Barnabás, Etelka, János, Antal, 

Antónia, Elizeus, Hartvig,  

Herta, Jolán, Mária, Jusztina,  

Adolf, Szabolcs, Laura. 

 Isten éltessen benneteket! 

----------------------------------------------- 
,,Vegyétek, ez az én testem.' Azután 
fogta a kelyhet, hálát adott, 
odaadta nekik, és ittak belőle 
mindnyájan. Ő pedig így szólt: ,,Ez 
az én vérem, az új szövetségé [Kiv 
24,8; Jer 31,31], amely sokakért 
kiontatik. Bizony, mondom nektek: 
többé már nem iszom a szőlőnek 
ebből a terméséből addig a napig, 
amíg az újat nem iszom Isten 
országában.' Miután elénekelték a 
himnuszt, kimentek az Olajfák 
hegyére.  (Mk 14,12-16.22-26) 
 

JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE 

 

A Teremtő jól elrejtette az 
emberszívet a test mélyére. 

Jézus is befelé fordulva viselte a 
szívét, érzelmeiről egyenesen 
soha nem beszélt. Az 

evangéliumok egyetlen alkalmat 
idéznek - azt is csak Máténál 
olvashatjuk - amikor Jézus 

gyermeki ujjongással Atyjára 
tekint és magasztalja a 
kicsinységet és elrejtettséget. 

Utána a tanítványokhoz fordulva 
így szól: "Vegyétek magatokra 
igámat és tanuljatok tőlem, mert 

szelíd vagyok és alázatos szívű!" 
Jézus Szíve ünnepe elsősorban 

erre a két erényre int 
bennünket: szelídségre és 
alázatosságra - bent, mélyen a 

szív rejtettségében. 
http://www.parbeszed.com/main.php?folderID=2101

&articleID=7939&ctag=articlelist&iid=1 

A legnépszerűbb szent az 
egész világon alighanem 

Páduai Szent Antal (1195–
1231. jún. 13). Jóformán 
nincs templom, ahol ne állana 

szobra, mely angyali 
szelídségű ifjú szerzetest 
ábrázol, barna ferences 

csuhában, karján a kis 
Jézussal, szabad kezében 
liliommal. Aki hívő 

katolikusnak gondja-baja van, 
végső menedékként mind 
hozzá fordul. 
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/pa

duai_szent_antal 

 

Olvasmány: Kiv 24,3-8; Zoltár: Zs 115; Szentlecke: Zsid 9,11-15; Evangélium: Mk 14,12-16.22-26 
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„Bizony, mondom nektek: közületek 
az egyik, aki velem eszik, elárul 

engem.” Erre azok elszomorodtak, 
és egyenként kérdezgetni kezdték 

tőle: „Csak nem én vagyok az, 
Uram?” (Mk 14, 18-19) 
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