
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  16.00 Nyugdíjas klub 

   18.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai vasárnap van május elseje, amely a munka ünnepe és anyák 

napja is. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat! 

2. Július 4-től 8-ig lesz idén az ifjúsági tábor Keszthelyen, amelyre 

szeretettel hívjuk 5. osztálytól felfelé a fiatalokat. Részleteket 

megtudni és jelentkezni Tamás atyánál lehet június 1-ig. 

3. Jövő hét vasárnap van Urunk mennybemenetelének ünnepe. 

4. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 19 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 
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Húsvét VI. vasárnapja 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 

„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá 

megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg 

tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az 

Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek 

vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, 

megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy 

adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne 

csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de 

visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához 

megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt 

megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.” 

Útravaló (Ferenc pápától) 

Kedves fiúk és lányok, milyen nagy felelősséggel járó feladatot bíz ma ránk 

az Úr! Azt mondja, hogy az emberek arról ismerik majd fel Jézus 
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tanítványait, hogy mennyire szeretik egymást. Más szóval a szeretet a 

keresztény ember személyazonosító igazolványa, az egyetlen érvényes 

dokumentum, amely alapján Jézus tanítványaiként azonosítanak minket. Az 

egyetlen érvényes dokumentum! Ha ez az okmány lejár, és nem újítjuk meg 

rendszeresen, nem vagyunk többé a Mester tanúi. Ezért kérdezem tőletek: el 

akarjátok-e fogadni Jézus meghívását arra, hogy tanítványai legyetek? 

Akartok-e az ő hű barátai lenni? Jézus igaz barátja lényegileg a konkrét 

szeretettel tűnik ki, nem „felhőkanalazó” szeretettel, nem, hanem a konkrét 

szeretettel, amely ott ragyog az életében. A szeretet mindig konkrét. Aki nem 

konkrét, hanem csak beszél a szeretetről, az szappanoperába való. Meg 

akarjátok-e élni ezt a szeretetet, amelyet ő ad nekünk? Akarjátok vagy nem? 

Igyekezzünk hát az ő iskolájába járni, amely egy életiskola, hogy 

megtanuljunk szeretni. És ez minden napnak a munkája: megtanulni szeretni. 

Ifjúságotok ezen éveiben nagy szabadságvágyat is észleltek magatokban. 

Sokan azt mondják majd nektek, hogy szabadnak lenni azt jelenti, hogy azt 

tesszük, amit akarunk. Itt viszont tudnunk kell nemet mondani. Ha nem tudsz 

nemet mondani, nem vagy szabad! Az az ember szabad, aki képes igent 

mondani, és képes nemet mondani. A szabadság nem az, hogy mindig azt 

teszem, amihez kedvem van: ez zárttá, távolságtartóvá tesz minket, 

meggátolja, hogy nyitott és őszinte barátok legyünk; nem igaz az, hogy ha én 

jól érzem magam, akkor minden rendben van. Nem, nem igaz! A szabadság 

ezzel szemben az az ajándék, hogy képes vagyok a jót választani: ez a 

szabadság! Az a szabad, aki a jót választja, aki azt keresi, ami Istennek 

tetszik, még ha az fáradságos, még ha az nehéz is. Én azonban hiszek abban, 

hogy ti, fiatalok, nem féltek az erőfeszítéstől, és bátrak vagytok! Csakis bátor 

és határozott döntésekkel valósulnak meg a legnagyobb álmok, azok, 

amelyekért érdemes odaadni az életünket. Bátor és határozott döntésekkel! 

Ne elégedjetek meg a középszerűséggel, a „tengődéssel”, azzal, hogy 

kényelemesen csak úgy elvagytok! Ne bízzatok abban, aki elvonja 

figyelmeteket az igazi gazdagságtól, amely ti magatok vagytok, és azzal ámít 

titeket, hogy az élet csak akkor szép, ha sok mindenetek van! Ne higgyetek 

annak, aki el akarja hitetni veletek, hogy akkor vagytok értékesek, ha olyan 

erőssé gyúrjátok magatokat, mint a filmhősök, vagy ha a legújabb divat 

szerint öltözködtök! Boldogságotoknak nincs ára, és nem lehet 

megvásárolni; nem egy alkalmazás, amelyet letölthetnétek a mobilotokra: 

még annak legújabb változata sem tudna segíteni titeket, hogy szabaddá és a 

szeretetben naggyá váljatok. A szabadság más dolog. 

Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe 

Fülöp Betszaidában született. Eredetileg Keresztelő Szent János tanítványa 

volt. Az elsők között hívta meg őt Jézus apostollá. Az apostolok 

felsorolásában mindig az ötödik helyen említi őt a Szentírás. Vértanúhalált 

szenvedett: Hieropoliszban keresztre feszítették.  

Jakab az Úr unokatestvére, Alfeus fia. Ő az egyik szentírási úgynevezett 

"katolikus levél" szerzője. Jeruzsálem első püspöke, aki az apostoli zsinaton 

a pogányságból megtért keresztények érdekeit képviselte. Kemény életet élt, 

és sok zsidót térített a hitre. 62-ben szenvedett vértanúságot. 

 

Pápa májusi havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, 

és hogy kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket. 

Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen 

a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata. 


