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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.] 
 

Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról 

2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket: 

• Tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat! 

• A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter 

távolságot tartsunk. 

• Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára. 

• A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak. 

• A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. 

• Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik. 

• További intézkedésig fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel 

kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül 

adható általános szentségi feloldozás lehetősége. 

• A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé. 

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 
 

8.00 Szentmise: élő Zsuzsanna 

 

 

 

 

KEDD 
május 19. 

 

köznap 

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

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

 

8.00 Szentmise: 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 
 
 

8.00 Szentmise: elhunyt Árpád 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

május 21. 
 

köznap 

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

18.30 Szentmise: 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 
 
18.30 Szentmise: 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 
 

18.30 Szentmise: hálaadás 

 

 

 

 

VASÁRNAP 
május 24. 

 

Urunk 
Mennybemenetele 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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

