
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő  15.00 Szent László fiúkör 

  19.00 Fiatal házas 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A mai napon van Szentháromság vasárnapja, a fél10es szentmisében 

szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. Imádkozunk a mai napon 

különösen is idős és beteg testvérekért! 

2. 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 (jöjjenek be a 

sekrestyébe megbeszélni). 

3. A héten elsőpéntek lesz, reggel 7 és este 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket! 

4. Az egyházközségi napunk június 10-én, vasárnap lesz a 

Putrisarki erdőben. Kérjük, hogy jelentkezzünk a sekrestyében, 

mert látni szeretnénk, hány személyre kell főzni. Mindenki hozzon 

magával a gulyáshoz tányért, evőeszközt és poharat. Örömmel 

fogadjuk sós vagy édes sütemények felajánlását. A fél10es szentmisét 

követően mennénk ki közösen a helyszínre.  
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Szentháromság vasárnapja 

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét 

kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás 

lelkét, amelyben azt kiáltjuk: ,,Abba, Atyánk!’’ Maga a Lélek tesz lelkünkkel 

együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: 

Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei, mert vele együtt szenvedünk, 

hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 

 

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!” 
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Ugye, mindegyikünkkel előfordul, hogy valahol az országban lakik egy 

kedves ismerősünk. S akkor kapcsolatban vagyunk. Az ember küld 

esetleg, annak az ismerősnek innen, Ceglédről, mondjuk egy szép virágot 

lepréselve. Azt mondjuk aztán, a levélben azt írjuk meg: olyan szép itt 

minden! Látogass meg! Az illető nem jön. Akkor tovább írunk levelet, 

próbáljuk leírni, hogy milyen szép itt ez a kis paradicsom. Még mindig 

nem jön. Akkor üzenünk neki valakivel. Az illető elmondja, hogy: jaj, ott 

voltam, olyan szép ott minden! És így próbálunk valami fogalmat adni az 

illetőnek, és megkívántatni próbáljuk vele ezt a mi kis világunkat. És aztán 

a végén eljön, akkor nem győz csodálkozni rajta, hogy valóban milyen 

szép világ van! 

Egy kicsit hasonlóan van ez Isten és miköztünk is. Ugye küld Isten 

önmagából és a maga végtelen, kimondhatatlan világából ajándékokat – ez 

az egész teremtés ilyen ajándéka Istennek. Ez a világ valóban olyan 

ajándék, hogy ebből egy kis ízelítőt kaphat az ember, milyen lehet az, 

akitől ez a világ származik. Már van valami abból a szépségből, abból a 

gazdagságból, változatosságból, végtelen jóságból, ami Isten maga. De 

még csak valami. 

Most küldött aztán Isten önmagáról üzeneteket, levelet, a Szentírást. A 

Szentírásban a vele való kapcsolatnak a kérdései vannak ott, és annak 

során egy-egy kis megvilágítás: valami róla. 

Ahogy a Szentírás aztán mondja, sokféleképpen szólott az Isten a próféták 

által, küldött követeket is Isten, embereket egy néphez, akik Istenből 

valamit megragadtak, valami üzenetet általuk. 

Aztán az utolsó korszakban, amelyet élünk, Fia által szólott. A Fiú által, 

aki Tőle jött, aki mondhatta magáról, hogy senki se ismeri az Atyát, csak a 

Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. És ki is nyilatkoztatta.  

Megkérdeztem Istent 

Megkérdeztem Istent, könnyebb volna-e velem a dolga, ha nem akarnék 

mindig mindent én megoldani? 

És Ő azt felelte: Igen. 

Azt mondta: átengedni Neki a kezdeményezést a földi dolgokban nem a 

szabad akaratom feladását jelenti, hanem a mennyei távlatok elfogadását. 

Megkérdeztem Istent, jobban érteném-e, amit mondani akar, ha többet 

lennék Vele kettesben, csendben? 

És Ő azt felelte: Igen. 

Azt mondta: ami igazán fontos, az mindig csendben születik; gondolat, vers, 

zene, megharcolt döntések egyaránt. 

Megkérdeztem Istent, szeret-e Ő engem a bűneimmel, nyomorúságaimmal 

együtt? 

És Ő azt felelte: Igen. 

Azt mondta: éppen azért szeret, hogy ne a bűneimen, nyomorúságaimon 

keresztül lássam az életemet, hanem az Ő irgalmán keresztül; így lesz 

ugyanis erőm harcolni bűneim ellen és megküzdenem nyomorúságaimmal. 

Megkérdeztem Istent, jöhetek-e Hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? 

És Ő azt felelte: Igen. 

Azt mondta: a kérdés már fél gyógyulás, ha Neki teszem fel a kérdéseimet, 

Tőle remélhetem a válaszokat is. Nem kaptam választ életem összes 

kérdésére, de választ kaptam minden feltett kérdésemre! 

 


