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Május 17. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

A mai olvasmányt csak akkor lehet igazán megérteni, ha két dolgot ismerünk. 

Fülöp diakónus Cezáreába való volt. Jeruzsálemből az üldözés miatt távozott és 

hazafelé tartott, így jutott el Szamariába. A második pedig a zsidók és a 

szamariaiak vallási ellentéte. Köztük a megbékélés szinte elképzelhetetlen volt. 

Ezek után kérdezzük meg magunkban, mire tanít meg a mai olvasmány? A 

keresztényüldözés azért tört ki, hogy megsemmisítsék az egyházat. Az eredmény 

egészen más lett. „Fülöp Szamaria városába ment, és hirdetni kezdete az ottani 
lakosoknak Krisztus örömhírét.” (ApCsel 8,5) Isten útjai mások, mint amit mi 

sokszor gondolnánk. Az üldözés valóságos eredménye az lett, „hogy Szamaria 
befogadta az Isten igéjét.” (ApCsel 8,14a) Másrészt azok, akik valóban 

„befogadták” Jézus tanítását, egy közösséggé válnak. Köztük megszűnik minden 

békétlenség. A Jeruzsálemben tartózkodó apostolok ugyanis „elküldték hozzájuk 
(Szamariába) Pétert és Jánost. Ezek odaérkezésük után imádkoztak értük, hogy 
szálljon rájuk a Szentlélek.” (ApCsel 8,14b-15). Húsvét örömében olyan jó hallani: 

„Nagy is lett az öröm abban a városban.” (ApCsel 8,8) Bennünk is megszülethet ez 

az öröm, ha feltétlenül megbízunk mennyei Atyánkban és elfogadjuk útjait. 

Másrészt szívvel-lélekkel törekszünk a békességre, ami a testvéri közösségből 

fakad. Tegyük meg ezt, és miénk lesz a Húsvét igazi öröme! [D.F.] 

H Í R E K 

 Templomunk előtere hétfőtől szombatig 7.00-től 12.00-ig, vasárnapon 7.00-től 
9.00-ig nyitva áll, ahol van lehetőség fertőtlenített keretek között imádkozni, 
biztonságos távolságban egymástól. Használjuk ki a szentségi Jézus jelenlétében 
töltött idő lehetőségét! 

 A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az idén őszről 
elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus 
világeseményt 2021. szeptember 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. 

 Köszönjük mindazoknak, akik gondolnak templomunk, plébániánk műkődési 
költségeire a járvány ideje alatt is. Köszönettel vesszük az adományokat a CIB 
banki 10700419-65647879-51100005 számlaszámunkon, „adomány” közleménnyel. 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

május 17. 
 

Húsvét VI. 

vasárnapja 

A tömegtájékoztatás világnapja 
ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21  
7.00-9.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: hálából Kisdi Gábor és Körmendi 
Mária 55-ik házassági évfordulóján 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

május 18. 
 

köznap 

Szent I. János pápa és vértanú 
ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4a 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: élő Zsuzsanna 

 

 

 

 

KEDD 
május 19. 

 

köznap 

ApCsel 16,22-34; Jn 16,5-11 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

 

Miseszándék: elhunyt Ilona és Mihály 

 

 

 

SZERDA 

május 20. 
 

köznap 

Sienai Szent Bernardin áldozópap 
ApCsel 17,15.22-18,1; Jn 16,12-15 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 
 

Miseszándék: elhunyt Árpád 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

május 21. 
 

köznap 

ApCsel 18,1-8; Jn 16,16-20 
7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: Elhunyt Dr. Szabó Imre püspök 
halálának 48-ik évfordulóján 

 

 

 

 

PÉNTEK 

május 22. 
 

köznap 

Casciai Szent Rita szerzetesnő 
ApCsel 18,9-18; Jn 16,20-23a 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 
Miseszándék: elhunyt Lajos és Ilona 

 

 

 

 

SZOMBAT 

május 23. 
 

köznap 

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 
ApCsel 18,23-28; Jn 16,23b-28 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: hálaadás 

 

 

 

 

VASÁRNAP 
május 24. 

 

Urunk 
Mennybemenetele 

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

7.00-9.00: a templom előtere nyitva 
 

 

Miseszándék: élő Emese 

 

 

 

 

 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony

