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Naptár 
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, május 27.                                  zsolozsma saját 

                                                         MTörv 4,32-34.39-40  Róm 8,14-17  Mt 28,16-20 

 
Testvérem! A 32. zsoltár, amiből a mai válaszos zsoltárt választották, 

hálaadó himnusz. A 9. versben ezt olvassuk: „Mert csak szólt és meglettek, 
parancsolt és létrejöttek.” A magyarázók szerint a zsoltár egy konkrét 
győzelemért ad hálát, de a fenti vers bizonyítja, hogy az egész teremtésért is. 
Ezt szem előtt tartva kezdjünk bele a többi vers magyarázatába! 

A 4. vers a hűségről szól: „Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség 
vezeti.” Szent Pál is beszél az Úr hűségéről. (Vö.: 2Tim 2,12k) A hűség Isten 
lényegéhez tartozik. Az igazi hálaadás az lenne, ha mi is hűek lennénk 
hozzá, vagyis hinnénk benne. A zsoltáros így folytatja: „Az igazlelkűséget és a 
törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával.” Aki a törvényt szereti, az 
igazságos, de az Isten ugyanakkor irgalmas is. A kettő nála nem zárja ki 
egymást. Nekünk is erre kell törekednünk. A következő vers előkészíti a mai 
ünnepet: „Az Úr szavára lett a mennybolt, szája leheletére a csillagok ezrei.” 
Már szent Ágoston így magyarázza ezt: «Az Ige (szó) kétségtelenül Isten Fia, 
és szájának lehelete a Szentlélek… Ki cselekszik a maga Igéje és Lelke által, 
ha nem az, akié az Ige és akié a Lélek.» Burkoltan tehát itt a 
Szentháromságról van szó. 

Testvérem! Ma válaszként a zsoltár 12. versét énekeljük: „Boldog az a 
nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott.” Igazi boldogságunk oka tehát, hogy 
Atyánk előbb szeretett minket és ezért hozzá tartozhatunk, fel is tárta 
előttünk benső életének titkát. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉN HÁLAADÁSUNKBAN 

ERRE IS GONDOLJUNK!                    [M.a.] 
 

 9.00: gitáros szentmise 

 
Hétfő, május 28.                                                                   1Pét 1,3-9  Mk 10,17-27 

18.00: litánia 

20.00: fiatal felnőttek utolsó hittanórája a tanévben 
 

 

 

Kedd május 29.                                                      1Pét 1,10-16  Mk 10,28-31 

A  szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig 

18.00: litánia 

19.00: utolsó Biblia óra ebben a tanévben 
 

Szerda május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele 

                                                                              1Pét 1,18-25  Mk 10,32-45 

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

18.00: litánia 

19.00: Ifi hittanosok utolsó órája ebben a tanévben 
 

Csütörtök május 31.                                        1Pét 2,2-5.9-12  Mk 10,46-52 

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

18.00.: UTOLSŐ MÁJUSI LITÁNIA 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Esti szentmise után idősebb felnőttek utolsó hittanórája ebben a tanévben 
 

Első péntek június 1.Szent Jusztinusz vértanú     1 Pét 4,7-13  Mk 11,11-26 

7.15.: szentmise az iskolában 

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: Jézus Szíve litánia  

Esti szentmise keretében  vesperás 
 

Szombat június 2.                                                   Júd 17,20b-25  Mk 11,27 

17.00: bekapcsolódunk a NEK szervezésében meghirdetett világméretű 

szentségimádásba. Az Eucharisztikus Kongresszus megvalósításához 

kérjük ezzel Urunk Jézus Krisztus kegyelmi segítségét. A szervezők kérik 

a Testvéreket: regisztráljanak a https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ 

honlapon, ahol a további helyszínek és részletek is megtekinthetők. 

Vasárnap nem lesz szentségimádás a körmenet miatt, hiszen éppen az 

Oltáriszentségben velünk lévő Úr Jézus Krisztust ünnepeljük ÚRNAPJÁN! 

Kérjük Testvéreinket, hogy a díszítésre szánt virágokat, szirmokat 

                lehetőleg szombaton 17 óráig hozzák be a sekrestyébe. Köszönjük! 
 

ÚRNAPJA, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, június 3. 

zsolozsma saját                           Kiv 24,3-8  Zsid 9,11-15  Mk 14,12-16.22-26 

 8.30: ünnepi szentmise, melyen a scola közreműködik, utána körmenet. 
 

F O N T O S 

Mától augusztus végéig lehet további szentmiséket előjegyeztetni. 

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/

