
Hirdetések: 

1. Ma van Szentháromság vasárnapja.  

A fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének ünnepélyes 

kiszolgáltatására. 

2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Páduai Szent Antal egyháztanítóra, 

szerdán Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnőre emlékezünk.  

3. Jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A fél 10-es 

mise után úrnapi körmenetet tartunk. Kérjük, hogy a csoportok készüljenek 

az oltárok díszítésére, a kedves hívek pedig gyűjtsenek és hozzanak az 

alkalomra virágszirmokat. 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki (a szokásos feltételek mellett) áhítattal 

részt vesz a körmeneten. 

4. Június 26-án, vasárnap a fél 10-es mise keretében lesz a hittanosok Te 

Deum szentmiséje. A tanévzáró misére várunk minden hittanost, diákot, 

pedagógust és szülőt! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ 

Imádlak Atyaisten, aki engem teremtettél. 

Imádlak Fiúisten, aki megváltottál. 

Imádlak Szentlélek Isten, 

aki megszenteltél és megszentelsz. 

Úgy legyen, ahogy te akarod. 

Teljesen Gondviselésedre hagyatkozom. 

Tégy velem akaratod szerint! 

(Xavéri Szent Ferenc) 
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a 

föld színét. 

 Sokszor elmondták már, hogy a Szentháromság egy olyan 

misztérium, aminek mélyére nem hatolhat az emberi elme. Mindazonáltal, a 

Szentháromság nem egy elvont dogma, hanem egy olyan valóság, ami 

alapvetően meghatározza életünket. Elég belegondolni például abba, hogy az 

ember Isten képére lett teremtve. Az ember tehát a Szentháromságos Isten 

képmása. Ez tetten érhető abban, hogy Isten, aki maga a szeretet, belénk 

plántálta a szeretet vágyát és képességét. Csak úgy élhetjük meg az élet 

teljességét, ha szeretünk és szeretve vagyunk. A Szentháromság 

szeretetközösség, és keresztségünknél fogva arra kaptunk meghívást, hogy 

minden emberi közösséget – legyen az a család, a plébánia, az iskola, a 

munkahely vagy az egész Egyház – a Szentháromság ikonjává alakítsuk. 

Persze nem saját erőnkből, hanem Istennel tudatosan és készségesen 

együttműködve. Krisztus keresztáldozatának köszönhetően megváltást nyert 

minden ember. Jézus értünk ontott vére tisztára mossa szívünket, ránk 

árasztott Lelke megújítja emberi kapcsolatainkat: házastársi, testvéri, baráti 

kapcsolatainkat, a szülő-gyermek viszonyt. Ahogy a Szentháromságban 

mindegyik isteni személy a másikra tekint, a másikban leli örömét, mi is 

meghívást kapunk, hogy ne önközpontúan éljük életünket, hanem egyre 

inkább krisztusi, önzetlen szeretettel forduljunk minden ember felé. 
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A betegek kenete: Ki veheti fel ezt a szentséget? (2. rész) 

„A súlyos betegnek Isten kegyelmére van szüksége, hogy 

szorongatásoktól fojtogatva el ne csüggedjen és kísértésektől gyötörve 

hitében meg ne rendüljön. Krisztus Urunk ezért beteg híveit a szent kenet 

segítségével erősíti meg.” (VI. Pál pápa) A szentséget mindazok felvehetik, 

akik meg vannak keresztelve és valamilyen súlyos betegségben szenvednek. 

Fiatalok is kérhetik, például súlyos műtét előtt. Tévhit, hogy a betegek 

kenetét csak haldoklók vehetik fel, ezért sokan félnek kérni, nehogy a pap 

jelenléte a halál érkezését sugallja. Sajnos ezért sokan nem részesülnek ilyen 

módon Isten kegyelméből akkor, amikor erre a legnagyobb szükségük lenne. 

Ne féljünk ilyen helyzetben papot hívni. A betegek szentsége 

kiszolgáltatásának lényege: imádság közben a homlok és a kezek megkenése 

a szentelt olajjal: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen 

meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével! Szabadítson meg téged bűneidtől, 

üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan! Ámen.”  

Ki a Szentlélek? A Szentlélek Jézus életében (3. rész) 

 A Szentlelket pünkösdkor Jézus “küldte el”. De a Szentlélek nemcsak 

Jézus küldötte! Hiszen Ő valóságos Isten. Öröktől fogva van. S maga Jézus 

is a Lélek erejében teljesítette küldetését. Jézus a Szentlélek által testesült 

meg, a kereszteléskor általa kapta a küldetést (Mt 3,16), az Ő indítására 

böjtölt (Mt 4,1), általa tanított és gyógyított (Mt 12,18.28), általa adta 

áldozatul önmagát (Zsid 9,14), a Lélek keltette Őt életre a halálból, s általa 

lett Ő maga is “éltető Lélekké”. Jézusban a Lélek által jelent meg Isten. A 

Lélek által jelent meg benne a Szentháromságos életforma: a legtisztább 

isteni szeretet, a teljes kiüresedés, önátadás és eggyé válás. Így Jézust 

halálában is a Szentlélek vezette a teljes önátadásra. És így érdemelte ki, 

hogy a Lelket egy új teljességgel adhassa a világnak. Jézus tehát a Lélek által 

tudott közvetítő lenni az Atya és a világ közt. Jézus műve a Lélek által vált 

egyetemessé és örök érvényűvé a világban: hiszen az Egyház a Lélek által 

lett Krisztus teste; Krisztus a Lélek által él Egyházában. (Dr. Tomka Ferenc) 

Feltámadás? Reinkarnáció? 

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, 

s nincs értelme a ti hiteteknek sem.” (1Kor 15,14)  

Hiszel Jézus feltámadásában? Hiszed-e, hogy te is feltámadsz a végső 

napon? Reméled, vagy meggyőződéssel hiszed? Néhány szempont ezzel 

kapcsolatban: az ember test és lélek egysége. Halálunkkal a földi életünk 

véget ér, testünk és lelkünk egysége megszűnik. Az egység az utolsó napon 

áll helyre, amikor testünk feltámad és újra egyesül halhatatlan lelkünkkel. A 

feltámadás után az örök boldogság (mennyország) vagy az örök kárhozat 

(pokol) vár az emberre. Egyre elterjedtebb nézet a reinkarnáció, az 

újjászületés egy másik testben vagy élőlényben. Ez a buddhizmus 

tanításának lényege, amit sajnos a keresztények egy része is vall. Ez a tanítás 

és elmélet a benne hívőket megtéveszti azzal, hogy ez a körforgásszerű 

újjászületés addig tart, amíg az ember nem tisztul teljesen a bűneitől, hibáitól 

és el nem jut a Nirvánába, a teljes megsemmisülésbe. Mi nem oda készülünk. 

A valósághoz ennek semmi köze nincs, mert az embernek az a rendeltetése, 

hogy egyszer éljen, és egyszer essen ítélet alá, ahogyan az apostol tanítja, és 

a Hiszekegyben megvalljuk. Harmadnapra Jézus feltámadt a halálból, 

mintegy megelőzve az utolsó napon történő feltámadást, amikor az ember 

lényege, a test és a lélek egysége megvalósul.  

De milyen lesz a mi feltámadt testünk? Jézus feltámadása utáni 

megjelenései irányadóak számunkra is. „A hét első napján megjelent Jézus a 

tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben 

bezárták az ajtót.” (Jn 20,19) „Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy 

szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: (…) Tapogassatok meg és lássatok! 

A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.”” (Lk 

24,36-39) Ez a feltámadt test ugyanaz, de mégsem ugyanaz. Ez a szellemi 

test, ami nincs alávetve a tér és az idő korlátainak, sem a halálnak, a 

megsemmisülésnek. Tehát feltámadunk az örök élet boldogságára vagy az 

örök kárhozatra. A feltámadásba vetett hit adott kegyelmet és erőt a 

vértanúknak is. A koncentrációs táborban lett Kolbe ferences atya szentté, 

vállalta egy családapa helyett a vártanúhalált. Nem azonnali halál várt rá, 

mert a többi halálra ítélttel a földalatti börtönben tudatosan vállalta a lassú és 

kegyetlen éhen halást. A többi halálra ítélt cellájából a kétségbeesett 

jajkiáltások hangzottak. Kolbe atya a feltámadásba vetett hitével, a feltámadt 

Jézussal vállalta ezt a kegyetlen halált, társait, akik vele együtt lettek halálra 

ítéltek, csendben, zokszó nélkül készültek az örök életre. (DM) 


