
 

Hirdetések 

1. A héten a tanév lezárása miatt már nincsenek közösségi alkalmaink. 

Azok a csoportok, akik záró alkalmat tartanak, egymás között 

megbeszélik annak időpontját. 

2. Ma (június 16.) van Szentháromság vasárnapja, a délelőtti fél 10-es 

szentmisén tartjuk a hittanos diákok év végi hálaadó miséjét, a Te 

Deum-ot. 

3. Hétfőn (június 17.) délután 18 órakor lesz a Szent Kereszt Katolikus 

Általános Iskola tanévzáró ünnepsége. 

4. Szombaton (június 22-én) délelőtt 10 órakor lesz Vácon a 

székesegyházban a papszentelés, melyen Dr. Beer Miklós püspök 

atya áldozópappá szenteli Bógár Zsolt diakónust. Imádkozzunk érte! 

5. Jövő vasárnap (június 23-án) lesz Krisztus Szent Testének és Vérének 

Főünnepe, az Úrnapja. Szokás szerint a templom körül tartjuk a 

körmenetet. Kérjük, hogy a szokásos csoportok, akik az oltárokat 

készítik, jöjjenek be a sekrestyébe, hogy megbeszéljük, hová 

helyezhetjük el az oltárokat az átalakított téren! 

 

(folyt. az előző oldalról) A gyerekek részéről pedig nagyon fontos, 

hogy próbálják meg a kapcsolataikat úgy fenntartani, továbbépíteni, 

nemcsak a családon belül, hanem azokat a baráti kapcsolatokat is, amelyek 

tanév közben épültek, hogy azoknak legyen egy Krisztusban való folytatása. 

Ne csak szeptemberben találkozzunk, hanem próbáljuk meg a nyár 

folyamán is úgy építeni ezt a kapcsolatot, hogy aztán majd szeptemberben 

új tartalommal, egy teljesebb krisztusi tartalommal tudjuk most már 

továbbvinni az életünket. Rajtunk múlik, hogy megtesszük-e. Formálódunk-

e nyáron, egy szabadabb légkörben az Isten szeretetére, vagy pedig 

kiüresedik az életünk, és azt vesszük észre nyár végére, hogy nem tudjuk 

már, hol lakik a Jóisten, mert nemcsak az iskolából, a tanulásból léptünk ki, 

hanem Krisztusból is. Ez semmi esetre sem lehet a mi életünk. A növekedés 

folyamatos lehet, és kell is, hogy legyen az életünkben. 
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, 

a Szentlélek templomai lehetünk 

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

Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a 

teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, 

és a jövendőt fogja hirdetni nektek. 

Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. 

Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből 

kapja, amit majd hirdet nektek.” 

 (Jn 16,12-15) 

 

A Szentháromság vasárnapja lezárja azt az ünnepkört, amit igazából 

Adventtel indítottunk el, a várakozással, a Megváltó születésével. A 

következő nagy időszak a megváltás műve, a nagyböjt és a húsvéti időszak, 

amikor Urunk szenvedését, halálát és feltámadását ünnepeljük. Ennek 

ünneplése a húsvéti időszak, amit a Szentlélek kiáradása és az Egyház 

születése zár le. Az ezt követő vasárnap, a Szentháromság vasárnapja 

mintegy összefoglalja, hogy az ember üdvösségének és megváltásának 

művében igaz, hogy a személyek külön-külön, sajátos módon vesznek részt, 
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mégis minden a Szentháromság egy Istennek a műve. A megtestesülés is, a 

megváltás is, és a mi üdvözítésünk is a Szentháromság egy Isten 

emberszerető jóságának a kiáradása és következménye. 

Ennél mégis többet mond a Szentháromság vasárnapja. Meghív 

bennünket, hogy a Szentháromság egy Istent belülről szemléljük. Addig, 

amíg mi az Istent kívülről szólítjuk meg, addig igazából csak egy formális 

kapcsolatunk van vele. Istennek nem ez a terve. Csak gondoljunk bele, hogy 

akkor, amikor a teremtésről beszél, az ún. paradicsomi állapotban az ember 

egy szoros, atyai – baráti kapcsolatban van az Istennel. Teljesen harmonikus 

életközösséget él meg vele. Ez az, ami megszakad a bűn által.  

Szentháromság vasárnapján arra hív meg bennünket az Isten, Krisztus 

is ezért jött, és a megváltásunk műve, sőt, az Egyház, a Szentlélek 

munkálkodása is mind-mind arra irányul, hogy mi a Szentháromságba 

belépve, ott olyan tagként, akik gyermekek, akik testvérek, barátok, a 

Szentháromság személyeinek a barátai, belül éljük az életünket. A 

Szentháromság egy Istent megismerni is igazából csak belülről lehet. 

Kívülről az Egy látszik. Ahhoz, hogy a személyeket jobban, igazán 

megismerjük, az kell, hogy belépjünk a Szentháromságba. Ott kezdjük el 

megérteni, szemlélni azt a szeretet-egységet, ami a személyek között van.  

Ezt azonban csak belülről lehet megtapasztalni, kívülről mindez nem 

látszik, hogy ők hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan ajándékozzák 

önmagukat egymásnak. Ezért a mai ünnepünk nemcsak egy üdvrendi 

összefoglalása az Isten tervének, hanem egy meghívás, hogy az eredendő, a 

teremtésben ajándékozott kegyelmeknek részesei legyünk, és visszatérjünk 

az istengyermekségnek abba az állapotába, amikor már nem is kell kérjünk 

szinte semmit, mert mindent folyamatosan és teljes valóságában tapasztalunk 

meg a Szentháromság egy Istenben.  

Amikor Jézus a kegyelmekről szól, azt mondja, hogy Isten mindent 

megad nekünk, ha mi bizalommal kérünk. Természetesen itt arról a gyermeki 

bizalomról van szó, ami a Fiú és az Atya között működik, de azzal zárja le, 

hogy megad mindent, a Szentlelket. A Szentlélek adományozásával árasztja 

ki a lelkünkbe az istengyermekséget és a reménységet, hogy noha úton 

vagyunk, és még nem a beteljesülésnek, nem az örök dicsőségnek az 

élvezetében, hanem annak reményében élünk, de már belül a 

Szentháromságban, hogy aztán vele hiánytalanul találkozzunk az Isten örök 

országában. 

Péter atya 

 

Itt a nyár! 

 Az iskolaév befejeztével a diákok is, a családok is új életformához 

idomulnak, hiszen nincs a mindennapi készület, az iskolába menés, tanulás, 

házi feladat, hanem a vakációnak egy egészen más állapota. Ez persze a 

szülők számára is egy kihívás, mert a gyermek otthon van, vagy éppen 

valahol táborban, de a szülő nincs mindig otthon, mert ő viszont dolgozik, 

és csak szabadságon vannak együtt, amikor az egész család el tud menni. 

Ezért a nyár különleges figyelmet kíván mindegyikünktől, kicsiktől, 

nagyoktól egyaránt.  

Mire kell figyelni? A szülőknek elsősorban arra, hogy a 

gyermekeikre próbáljanak úgy hatni, hogy a szünet az istenszeretet egy 

másik helyzetben, másik állapotban megélt formája. Vagyis nemcsak hogy 

imádkozunk, nemcsak hogy vasárnaponként eljövünk a szentmisére 

közösen, a család, hanem különösen próbálunk készülni arra, hogy 

naponként milyen örömet szerzünk egymásnak, hogy a gyerekek érezzék 

azt, hogy nem kikapcsolunk a krisztusi életből, hanem egy intenzívebb 

módon éljük meg, de ez nem úgy feladat, hogy kínlódva, izzadtságosan 

tegyük, hanem nagy örömmel. Jézusom, most többet figyelhetek rád, jobban 

szerethetlek téged, itt vagy velem mindig. A játékban is itt vagy velem, a 

pihenésben is itt vagy. 

Nagyon fontos, hogy a szülők figyeljenek arra, hogy mennyit 

gépeznek, tévéznek, illetve mit néznek a gyerekek, amíg ők nincsenek 

otthon. Nagyon sok ártalmas, lelkileg szennyes dolgot lehet elérni. Nagyon 

fontos, hogy bölcsen és szeretettel húzzuk meg azokat a határokat, amelyek 

a lelki épülést, nem pedig a rombolást szolgálják. (folytatás túloldalt) 


