
„Az idő egy értékes kincs. 
 Jól kihasznált rövid idő alatt 

megnyerhetjük az örökkévalóságot. 
Ez a kis idő annyit ér mint az Isten.” 

 Don Bosco 
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VI. 1-én,  

Húsvét 7. vasárnapja, 
Jusztinusz vt., Paméla 

08:30 – szentmise a hívekért  

10:00 – a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t 

18:30 – esti szentmise: FAZEKAS JÁNOSÉRT én.m. 

VI. 2-án, hétfőn,  
 

A MEDJUGORJEI SZŰZ ANYA TISZTELETÉRE 

A PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Marcellínusz és Péter vtk., Kármen 

VI. 3-án, kedden,  Lwanga Károly és tsai 

VI. 4-én, szerdán,  
A SZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELÉSÉNEK 

ÉVFORDULÓJA 

RAJBER JÁNOSÉRT, TÓTH MIHÁLYÉRT és TÓTH 

MARGITÉRT én.m. 

Kerény vt., Quirinus vt. 

VI. 5-én, csütörtökön,  Bonifác vt, pk., Fatima 

VI. 6-án, pénteken,  

ELSŐ PÉNTEK 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Norbert pk, Artemisz 

VI. 7-én, szombaton, SZŰZ MÁRIA SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE AZ ÉLŐ 

ÉS ELHUNYT RFT én.m. 

Fülöp diák, Róbert, Grácia 

VI. 8-án,  

PÜNKÖSDVASÁRNAP 
Medárd pk., Prágai Ágnes. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – ELSŐÁLDOZÁS  

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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A tizenegy tanítvány pedig 
elment Galileába, arra a hegyre, 
ahova Jézus rendelte őket. 
Amikor meglátták őt, leborultak, 
bár egyesek még kételkedtek. 
Jézus odament és azt mondta 
nekik: ,,Nekem adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön. 
Menjetek tehát, és tegyetek 
tanítvánnyá minden népet. 
Kereszteljétek meg őket az Atya 
és a Fiú és a Szentlélek nevében, 
és tanítsátok meg őket arra, hogy 
megtartsák mindazt, amit 
parancsoltam nektek! És íme, én 
veletek vagyok minden nap a 
világ végéig!''  
Mt 28,16-20 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Marcellínusz, Péter, Kármen, Kerény, Qurinus, Bonifác, Fatima, Norbert, 

Artemisz, Fülöp, Róbert, Grácia, Medárd, Ágnes. 

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: ApCsel 1,1-11; Zsoltár: 46; Szentlecke: Ef 1,17-23; Evangélium: Mt 28,16-20 
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Átlépni az örökkévalóságba 
Negyven nap. Ennyi idő telt el a 
feltámadástól Jézus 
mennybemeneteléig. Az Apostolok 
Cselekedeteiben ugyanis ezt olvassuk: 
„Szenvedése után Jézus sokféleképpen 
bebizonyította, hogy él: negyven 
napon át ismételten megjelent az 
apostoloknak és beszélt az Isten 
országáról” (ApCsel 1,3). Ekkor az 
apostolok szeme láttára felemelkedett 
az égbe, egy felhő eltakarta, s ettől 
kezdve már nem láthatták tovább. (…) 
Negyven nap. Negyven év. Néhány 
évtized. Kinek több, kinek kevesebb. 
Ennyi az időnk itt a földön, amíg élünk. 
Hamar elmúlik. Miként használjuk fel 
életünk éveit, napjait? Jó lenne találni 
helyes célirányt, értelmet, mert ez 
határozza meg örök sorsunkat, ami nem 
fog elmúlni, mert örökké tart. Egyesek 
számára örök kárhozatnak, másoknak 
örök boldogságnak hívják. Örökké Isten 
nélkül vagy Istennel. 
© Horváth István Sándor 
 

http://www.evangelium365.hu/ 

ELSŐÁLDOZÁS 

 Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, 

Krisztus Testét veszi magához. Ez a 

szentség a lelki fejlődés, a keresztény 

élet folyamatos segítője, ezért helyes 

tiszta lélekkel, felkészülten, az 

elsőáldozást  

követően  

továbbra is 

rendszeresen  

áldozni. 
 
 

http://www.bazilika.biz/hiteleti-

informaciok/elsogyonas-elsoaldozas 

Első gyónás, azok számára, 

akik az ELSŐÁLDOZÁSRA 

készülnek 
szombaton, június 7-én 

III.3 – 10:00 

III.4 – 10:30 

 III.5 – 11:00. 

Szülők és keresztszülők gyónási 

lehetősége 

III.3 – 16:00 

III.4 – 16:30 

III.5 – 17:00 

mailto:gabona.f@gmail.com

