
Hirdetések 

1. Ma van Szentháromság vasárnapja.  

2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: hétfőn délután fél 5-kor 

nyugdíjas klub, este 6-kor Biblia kör. Kedden délután 3-kor Szent László 

fiúkör. Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági 

hittan. Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás. 

3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.  

4. A héten elsőpéntek lesz. Szentmisét reggel 7-kor és este 6-kor mondunk a 

Templomban. Az atyák meglátogatják a betegeket! 

4. Jövő szombaton, Úrnapja ünnepének előestéjén, délután 5-től 6-ig 

szentségimádást tartunk, amivel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

készületébe kapcsolódunk be. Az elsőszombati rózsafüzérezést emiatt egy 

héttel későbbre, június 12-ére halasztjuk. 

5. Jövő vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére főünnep. A templomi fél 10-

es mise után úrnapi körmenetet tartunk. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, 

aki áhítattal vesz részt a körmeneten. 

6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Jusztínusz vértanúra, 

csütörtökön Lwanga Szent Károly és vértanútársaira, szombaton Szent 

Bonifác püspökre emlékezünk.  

7. Június 12-én, szombaton kirándulást szervez a Szent László fiúkör, 

amire szeretettel várjuk a 4-8. osztályos fiúkat.  

8. Biztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra. Egyes programok ingyenesek, de 

regisztrációhoz kötöttek. Más események regisztráció- és díjkötelesek, 

ezekre május 31-éig lehet kedvezményes áron jelentkezni. Minderről 

tájékozódni lehet a NEK honlapján, a https://www.iec2020.hu/hu oldalon. 

Aki szeretné, hogy gyermeke a szeptember 5-ei NEK-es szentmise keretében 

legyen elsőáldozó, de elmulasztotta azt jelezni az elsőáldozásra felkészítő 

hitoktatóknak, még holnapig megteheti. 

9. Püspök atya (is) buzdítja a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, 

hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. A legújabb, módosított 

járványügyi rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján. 
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe 

fogadott.  

Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének 

és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, 

és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki 

ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé 

semmilyen jogcímen kereszténynek. 

Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog 

nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az 

övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával 

azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a 

Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. 

Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, 

és mindenben benne van (Ef 4,6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz 

eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül 

mindenben benne van: a Szentlélekben. 

Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az 

Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok 

különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr 
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ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, 

ugyanaz (1Kor 12,4-6). 

Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen 

ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben 

ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk 

van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így 

válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14,23). 

Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott 

van a hatása is, és feltündököl a kegyelem. 

Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi 

Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő 

ereje legyen mindnyájatokkal (2Kor 13,13). A kegyelem és az ajándék 

ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a 

Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy 

az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De 

amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a 

Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak. (Szent Atanáz püspök 

leveleiből) 

 

Avilai Szent Teréz a Szentháromságról 

 

Ó, én lelkem, gondold csak meg, hogy mekkora gyönyörűséget talál 

az Atyaisten a Fiúistennek és a Fiúisten az Atyaistennek megismerésében, és 

mennyire szeretik egymást; hogy mekkora lángoló szeretettel egyesül velük 

a Szentlélek; hogy közülük egy sem hagyhatja abba ezt a szeretést és 

megismerést, mert hiszen egy a lényegük. Ezek a felséges személyek tehát 

ismerik egymást, szeretik egymást, és gyönyörűséget találnak egymás 

társaságában. Örülj annak, én lelkem, hogy van olyan, aki a te Istenedet úgy 

szereti, amint Ő megérdemli. Örülj, hogy van, aki ismeri jóságát és hatalmát. 

Adj neki hálát azért, hogy az Ő egyszülött Fiában olyan földi teremtményt 

adott nekünk, aki úgy ismeri Őt. Ennek az Istenembernek vezetése és vé-

delme alatt te is előbbre juthatsz, és esdve kérheted, hogy mivel Ő Szent 

Felsége örömét találja benned, a föld összes kincsei ne legyenek többé 

képesek téged elvonni a benne való gyönyörködéstől.  

 

Szent József erényei - színező 

 

Kedves Gyerekek, e héten Szent József mint a csendes szent áll 

előttünk. Szent Józsefről a Bibliában nem sokat olvashatunk, mégis tudjuk, 

hogy ennek az erénynek ő a birtokában volt. Néha a csendben halljuk meg 

Isten hangját. Nem a zajban, a nyüzsgésben, hanem a belső csendünkben. 

Gondolj csak bele mennyi zaj vesz körül egy héten. Az iskolában, vagy akár 

az utcán, vagy sokszor még otthon is. Téged mikor vesz körül csak a csend? 

Vagy esetleg kell valami „héttérzene” ami megtöri a csendet? József tudott 

csendben lenni, s a csendben meglátni és meghallani Isten akaratát. Ebben a 

benső csendben tudsz igazán Istennel találkozni. Végy példát Szent 

Józsefről, úgy ahogyan Ő tette. Kérd Istentől, hogy adja meg lelkednek és 

szívednek a csend nyugalmát, a zajt kizárását, hogy igazán Teremtő 

Istenedre tudj figyelni, s ebben a csendben meghallani Őt. Kérd imában: 

„Amikor a csend körbevesz, Szent József segíts, hogy meghalljam Isten 

hangját!” Szeretettel, Böndő-Szegedi Szilvi 


