
Hirdetés 

1. A mai napon Szentháromság vasárnapja van, a jövő héten pedig 

Krisztus Szent Testének és Vérének vasárnapja, vagyis Úrnapja. A 

fél10-es szentmisében lesz az ünnepélyes körmenet. Kérjük azokat, 

akik a kinti oltárokat szokták készíteni, hogy ne feledkezzenek meg 

ezen szolgálatukról. Ebben a szentmisében fogunk hálát adni az 

elmúlt tanév minden ajándékáért (Te Deum)! 

2. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei 

találkozó idén Csévharaszton, június 24-én lesz. Dr. Török Csaba 

professzor és Vízi Elemér jezsuita atyák fognak előadást tartani, az 

esti szentmisét pedig a Beer Miklós megyéspüspök atya fogja 

bemutatni.  

3. Hétfőn este 19 órától a fiatal házasok, kedden 18 órától pedig a 

haladó katekumen záróalkalma lesz a plébánián. 

4. A nyári ifjúsági táborról és az apa-fia kétnapos kirándulásról 

papírt, információkat, a sekrestyében lehet szerezni. Néhány szabad 

hely lévén a héten még elfogadunk jelentkezést mind a két táborba 

(Tamás atyánál).  

Ferenc pápa a Szentlélekről II. 

Ő az, aki mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a 

szívünkben. Ő az, aki minden keresztényből egy, a többiektől különböző 

személyt alakít ki, de akik mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz 

bennünket, aki kitárja az ajtókat és aki misszióba küld bennünket, hogy 

tegyünk tanúságot Jézusról. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít 

bennünket és imádságra ösztönöz: Ő imádkozik, bennünk! A Szentlélek 

az, aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni… 
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Szentháromság vasárnapja 

Kivonulás könyvéből 

Vágott tehát két ugyanolyan kőtáblát, mint az előbbiek voltak, aztán felkelt 

az éjszakából, és fölment a Sínai hegyére, amint az Úr parancsolta neki. A 

két kőtáblát felvitte magával. Amikor aztán az Úr leszállt a felhőben, Mózes 

odaállt mellé, és kiáltotta az Úr nevét. Amíg az Úr elvonult előtte, azt 

mondta: „Uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy 

könyörületességű és hűségű.” Ekkor Mózes sietve leborult a földre, 

meghajtotta magát, és így szólt: „Ha kegyelmet találtam színed előtt, Uram, 

kérlek, járj velünk! Bár keménynyakú ez a nép, bocsásd meg 

gonoszságainkat és bűneinket, és fogadj tulajdonoddá minket!”  

 

Szent János evangéliumából 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki 

őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte 

Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a 

világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá 

esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. 
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Útravaló 

Isten Szentháromság, misztérium.  Örülhetünk is ennek, hogy számunkra 

ilyen megfoghatatlan és kikutathatatlan az Istennek a valósága. 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 

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. 

Mindenható Istenünk! Te nem csupán szeretetet érzel a teremtmények, s 

köztük legfőképpen irántunk, emberek iránt, hanem te magad vagy a szeretet. 

Amikor Téged keresünk, mindig a szeretetet keressük. Amikor téged akarunk 

egyre jobban megismerni, akkor a szeretetet akarjuk megismerni. Amikor 

utánad vágyakozunk, végső soron a szeretetre, a tökéletes szeretetre 

vágyakozunk. Ébressz rá minket arra az igazságra, hogy amikor meghívsz 

minket a veled való életre, akkor a szeretetben való életre hívsz bennünket! 

Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

Júniusi életige „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 

A Szentlélek segítségével mi is idézzük fel és éljük meg ebben a hónapban a 

szeretetre indító igéket, használjunk ki minden kis és nagy lehetőséget a 

többiekkel való kapcsolatban: hallgassuk meg őket, érezzünk együtt velük, 

folytassunk párbeszédet, bátorítsuk és vonjuk be őket, törődjünk velük, 

bocsássunk meg nekik és értékeljük őket. Így eleget teszünk a jézusi 

küldetésnek, hogy folytassuk a küldetését, és legyünk közvetítői a tőle kapott 

életnek.     

A buddhista szerzetesek egy csoportja is ezt tapasztalta meg a Fokoláre 

Mozgalom olaszországi nemzetközi városkájában, Loppiánóban, ahol mind a 

nyolcszáz lakos megpróbál az evangéliumhoz hűen élni. Mélyen 

megérintette őket az evangéliumi szeretet, amelyet korábban nem ismertek. 

Egyikük ezt mesélte: „A piszkos cipőmet az ajtón kívül hagytam, és másnap 

reggelre valaki kitisztította. Az ajtón kívül hagytam a piszkos ruhámat, és 

reggelre valaki kimosta, kivasalta. Tudták, hogy fázom, mert Dél-kelet ázsiai 

vagyok, ezért jobban befűtöttek, és plusz takarót is kaptam. Egyik nap 

megkérdeztem, hogy miért tettétek ezt. „Egyszerűen azért, mert szeretünk” – 

hangzott a válasz. És ez az esemény a buddhisták és a keresztények között 

igazi párbeszédet indított el. 


