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N A P T Á R 
URUNK MENNYBEMENETELE vasárnapja, május 28.            III . zsoltárhét 

                                                               ApCsel 1,1-11  Ef 1,17-23  Mt 28,16-20 

 
Testvérem! Elődeink, amikor a mennybemenetel ünnepéről 

elmélkednek, az ünnep lényegét igen sokféleképpen ragadják meg. Van, 
aki Krisztus megdicsőülését látja e napban, hiszen az Üdvözítő művét 
bevégezte. Mások arra gondolnak, hogy milyen hatalmas közbenjárónk 
érkezett a mennyei Atyához. Vannak, akik Nagy szent Leóhoz hasonlóan 
annak örvendeznek, hogy «szegényes emberi természetünk Krisztusban az 
Atyaisten trónusáig emelkedett». A mai szentmise introitusa egészen más 
alapgondolatot ad meg: „Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? 
Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, 
alleluja.” (ApCsel 1,11) Mire figyelmeztet minket ez a kezdőének? 

Az angyalok szava itt először felmenetelről (Jézus a mennybe ment) 
és másodszor beszél a lejövetelről (úgy jön el egykor). Eddig ahhoz 
szoktunk hozzá, hogy Isten Fia lejött (Karácsony) és felment (Húsvét). 
Közben emberként e világban élt. Most viszont új korszak kezdődik: 
Ezentúl a mennyben Jézus, aki felment, istenként (láthatatlan, mindenütt 
jelen van) él és úgy is jön majd el, lejön, nagy hatalommal és dicsőséggel. 

Testvérem! A tanítványoknak szóló figyelmeztetés ránk is vonatkozik: Mit 
néztek csodálkozva az égre? A mi dolgunk nem a múltban való elveszés, 
mert akkor a jelen kötelességeit mulasztjuk el és a jövő is készületlenül 
találhat. A MI FELADATUNK, HOGY EZT A VILÁGOT MÉLTÓVÁ TEGYÜK AZ Ő 

FOGADÁSÁRA. Ez a gondolat segítsen minket abban, hogy jól tudjunk 
bekapcsolódni a mai szentmisébe!                [M.a.] 

 

9.00: gitáros szentmise                              

a pünkösdi készület első napja 

18.00: litánia 

          Mi segít, hogy jól készüljünk? B I Z A L OM ! 
 

 

Hétfő,május 29.                                                      ApCsel 19,1-8  Jn 16,29-33 

a pünkösdi készület második napja 

8.30: a szentmise után rövid szentségimádás 

           Mi segít, hogy jól készüljünk? M E G N Y Í L Á S (csend és béke) ! 
 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: litánia 
 

Kedd, május 30. A Szent Jobb emléknapja     

                                                                                     ApCsel 20,17-27  Jn 17,1-11 

17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya 

18.00: litánia 

a pünkösdi készület harmadik napja 

az esti szentmise után fotó-meditáció,. 

           Mi segít, hogy jól készüljünk? K I C S I B E N   G Y A K O R O L N I  ! 
 

 

Szerda, május 31.                                                 ApCsel 20,28-38  Jn 17,11b-19 

a pünkösdi készület negyedik napja  

8.00: a reggeli szentmise keretében. 

  Mi segít, hogy jól készüljünk? Á L D O Z A T V Á L L A L Á S,  L E M O N D Á S ! 
 

16.00–18.00: karitász fogadóóra                                             

18.00: az utolsó májusi litánia 
 

Csütörtök, június 1.Szent Jusztínusz vértanú  

                                                                          ApCsel 22,30;23,6-11  Jn 17,20-26 

a pünkösdi készület ötödik napja 

 8.30: a szentmise után Szentlélek litánia 

           Mi segít, hogy jól készüljünk?  H Ű S É G   A Z   I M Á BA N ! 
 

16.30: karitász munkacsoport megbeszélése 

17.30: Gyóntatás: Mihály atya  

18.30: szentmise papi hivatásokért 

 

Első péntek, június 2.                                             ApCsel 25,13b-21  Jn 21,15-19 

7.30: gyóntatás  

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

18.00: Jézus Szíve litánia 

http://www.communio.hu/hba/


 

a pünkösdi készület hatodik napja  

19.00: a szentmise után, a vesperás keretében 

           Mi segít, hogy jól készüljünk?  E N G E D E L M E S S É G ! 
 

 

Szombat, június 3. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk 

                                                                       ApCsel 28,16-20  Jn 21,20-25  

18.00: Loretói litánia 

19.30: Ökumenikus pünkösdi ifjúsági-zenés istentisztelet a budavári evangélikus 

templomban, a Bécsi kapu téren 

 

a pünkösdi készület hatodik napja  

21.00. pünkösdi matutinum 

           Mi segít, hogy jól készüljünk?  H Í V O G A T Á S ! 
 

 

PÜNKÖSDVASÁRNAP, június 4.                                                 zsolozsma  saját 

                                                      ApCsel 2,1-11  1Kor 12,3b-7.12-13  Jn 20,19-23 

17.30: szentóra 
 

H Í R E K 
 

Örömmel értesítjük a kedves Testvéreket, hogy sikerült szerződést kötnünk 

Szilágyi Stella testvérünkkel, aki június 1-jétől sekrestyési szolgálatokat vállalt 

templomunkban. Fogadjuk szeretettel, segítsük munkájában, támogassuk 

imáinkkal! 

Templomunkat, papjainkat, sekrestyésünket és kántorunkat tervezhető éves 

költségvetésből kell fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy 

– eleget téve Püspökeink felhívásának – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi 

hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 1070041-

65647879-51100005 számú folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban 

lehetséges, egyes vasárnapokon pedig sekrestyénkben is. 
 

PÜNKÖSDI PROGRAMOK 

Június 5-én, Pünkösd utáni hétfőn hétköznapi miserend lesz templomunkban. 

Ugyancsak június 5-én  MÁRIAREMETÉN KARIZMÁK ÜNNEPE. 

Bíboros Főpásztorunk ekkor hirdeti meg a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus 3 éves programjának kezdetét. Az első év jelmondata:  

„Az Eucharisztia az egyéni keresztény élet forrása” 
10.00-13.00: templomban, szabadtéren, sátraknál, színpadon különféle programok 

15.00: Főpásztori szentmise 

TESTVÉREIM!  
A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az 
Eucharisztia hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére! 
Arra kérlek ezért Benneteket, hogy az áldozáskor külső 
tetteitekben is mutassátok ezt meg!  
Ezért: 

Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel 
áldozáshoz; mi várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás 
mellett, kettes sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak 
legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre. (Kérem, akkor is 
kettős sorba álljunk, ha egy áldoztató van!) 

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy 
biztonságosan meg tudjon áldoztatni. 

Áldozás előtt érthetően válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató szavaira 
– ez valójában hitvallás! 

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a 
szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget. 

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust a 
kezünkből! 

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és nincs 
rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés. 

Csak akkor tudunk két kezünkből trónust készíteni, ha mindkét 
kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük 
magasra a kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe helyezett 
Szentostyát az alul lévő kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük 
magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, tenyerünkből az ujjaink közé 
csúsztatva az Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük.) 

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van, 
(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az 
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozzunk meg ebben!  

Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés) 
ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve 
communio, ami közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjunk be a 
közös énekbe, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének 
szüneteiben van idő az egyéni imádságra is). 

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget, 
mert a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna. 

 
Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk!  

Szeretettel: Mihály atya 


