
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A mai napon Szentháromság van, a jövő héten Krisztus Szent 

Testének és Vérének vasárnapja, vagyis Úrnapja lesz. A fél10-es 

szentmisében lesz az ünnepélyes körmenet. Kérjük azokat, akik a 

kinti oltárokat szokták készíteni, hogy ne feledkezzenek meg ezen 

szolgálatukról. 

2. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei 

találkozó idén Vecsésen, június 25-én lesz. Autóbusszal mennénk 

közösen, amelyre jelentkezni Varga Editnél, vagy a sekrestyében 

lehet. 

Ferenc pápa gondolatai – „ki a nagyobb közülünk?” 

A tanítványokat megkísértette a világias gondolkodás. Azt firtatták, 

melyikük a nagyobb, míg Jézus azt mondta nekik, legyenek az utolsók, 

mindenki szolgái. Az úton, amelyet Jézus kijelöl számunkra, a szolgálat a 

szabály. A legnagyobb az, aki a legjobban szolgál, aki leginkább a mások 

szolgálatára van, nem pedig az, aki dicsekszik, aki a hatalmat és a pénzt 

keresi, a hiúságot, a kevélységet hajszolja… Nem ezek az emberek nagyok!  
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Szentháromság vasárnapja 

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: 

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor 

azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. 

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt 

fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd 

hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az 

enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” 

Útravaló 

Isten Szentháromság, misztérium.  Örülhetünk is ennek, hogy számunkra 

ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a lénye. Nem is lenne 

érdemes hinni egy olyan Istenben, akit minden tekintetben meg tudnék 

érteni, akit az én emberi logikám kategóriái közé be tudnék fogni. Hiszen ez 

azt jelentené, hogy fölibe kerekedtem, birtokba vettem, sőt, kiderülne róla, 

hogy én magam csináltam. A saját fantáziámmal alakítottam ki. Istennek a 

lényege, a léte mindig misztérium marad, és az Ő lénye körüli misztériumot 

még az Ő önmagáról adott kijelentése sem oszlatja el, hanem inkább csak 
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kibontja. Igen, magát a misztériumot bontja ki és részletezi, amikor Ő 

önmagát így jelenti ki a Biblia szavain keresztül, hogy Atya, Fiú és 

Szentlélek. 

De a titokzatosságot még csak növeli az, hogy ugyanez az Atya nemcsak a 

magasságban és a szentségben lakozik valahol fölöttünk, hanem ugyanakkor 

a megromlott és az alázatos szívű emberrel is. Tehát nemcsak fölöttünk van 

valahol, hanem egészen velünk is van olyan valóságosan, mint egy sorstárs, 

barát, testvér, tehát az, aki egészen fölötte van az emberi életnek, ugyanakkor 

egészen benne is van az emberi életben. Annyira, hogy részt vesz az 

életünkben, szolidáris velünk, a bánatunkban és a szomorúságunkban, 

mellénk áll a küzdelmeinkben, leül velünk együtt az ebédlő-asztalunkhoz, 

magához veszi a bűneinket, s elkísér utolsó utunkra is földi életünk végén. 

Heti szentjeink 

Május 18 – Boldog Apor Vilmos püspök (nyársapáti templom védőszentje) 

1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben 

szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 

1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális problémák; 

fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki 

széket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett 

az üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a város 

elfoglalása után a püspökvárba menekült asszonyok és leányok védelmére 

kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János Pál 

pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én. 

Május 26 – Néri Szent Fülöp áldozópap 

1515. július 21-én született Firenzében. A kis „Pippo buono” mindenki 

kedvence volt, közvetlenség, dús fantázia és nagy lelkesedni tudás 

jellemezte. Rendkívüli érzéke volt a tréfákhoz. Alakján valamiféle sugárzó 

tisztaság ömlött el. 1551-ben szentelték pappá. Papsága kezdetén 

megalapította az Oratóriumot, azt a helyet, ahol imádkoztak, találkozókat 

szerveztek. Goethe csodálta és „humoros szentnek” nevezte Néri Szent 

Fülöpöt, akinek életéből sok történet maradt ránk. 

Rómában az utca-apostolkodásnak szentelte napjait. Nem tartott az 

embereknek dorgáló beszédeket, jobban szeretett vidám beszélgetést 

kezdeményezni az utcán csavargó ifjakkal, a firenzei kereskedőkkel, az apró 

üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel. Szellemesen és népies 

szókimondással kezdte, hogy azután – megnyílt szívük láttán – hirtelen 

megkérdezze: „Mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk 

valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik!” 

A szentmise bemutatása közben órákat elragadtatásban töltött. Rendkívüli 

látomásokban is részesült, közülük a legnevezetesebb volt, amikor 1544-ben 

bensőséges imába mélyedve azt látta, hogy valami nagy fényesség, egy 

tűzgolyó közeledik feléje, és ajkait perzselve szívéig hatol. A földre zuhant, 

és föl kellett tépnie a ruhát a mellén a tűz heve miatt. Közben ezt dadogta: 

„Hagyd abba, Uram, túl sok ez!” Egész teste reszketett, és amikor kezét a 

szívére tette, ökölnyi dudorodást érzett, amely többé nem múlt el. Ettől 

kezdve a legkisebb Istenre irányuló gondolat olyan szívdobogást váltott ki 

Fülöpben, hogy a körülötte lévők is hallották. Halála után a mindenre 

kiterjedő orvosi vizsgálat jegyzőkönyvben rögzítette, hogy szíve erősen 

megnagyobbodott: „szíve olyan nagy, amilyent még soha egyetlen embernél 

sem láttak”. 


