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Május 31. PÜNKÖSDVASÁRNAP, A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA 

Pünkösd ünnepén arra emlékezünk, hogy az apostolokat „betöltötte a 

Szentlélek” (ApCsel 2,4). A reményünk pedig az, hogy mi is találkozhatunk a 

Vigasztalóval. Elmélkedjünk és tanuljunk tehát az első Pünkösd eseményeiből. Ha 

mi is úgy készülünk a Lélek kiáradására, mint a tanítványok, akkor bízhatunk, hogy 

bennünk is azokat a gyümölcsöket termi, mint őbennük. „Amikor elérkezett Pünkösd 

napja, a tanítványok mind együtt voltak.” (ApCsel 2,1) Ne zárkózzunk külön 

világunkba, ha a Szentlélekkel akarunk találkozni, hanem a közösségben keressük 

Öt. A lélek eljövetelének szimbólumai is tanítanak minket. Az első a zúgás és a 

szélvihar (Vö.: ApCsel 2,2). A Vigasztaló segíteni akarja külső és belső életünket. 

Engedjünk, hogy nehézségeinkben felfrissítsen és vitorláinkba kapva elevenekké 

tegyen bennünket. A másik jel a lángnyelvek (Vö.: ApCsel 2,3). A tűz Istennek jele, 

amely eléget minden lim-lomot. De a tűz világit és melegít is. A szeretetlenség 

jégverméből a Szentlélek fénye és melege vezessen minket a szeretet útjára. 

Pünkösd csodája, hogy „mindegyikük úgy hallotta, hogy az apostolok az ő nyelvükön 

beszélnek.” (ApCsel 2,6) Bízzunk abban, hogy ma is megérthetik egymást a 

különböző generációkban élő emberek. Ha a szeretet Lelke vezet, ma is megújulhat 

a föld színe. Szép ünnepet mindenkinek! [D.F.] 

Rózsafüzér – júniusi imaszándékok: 

  Tengernek Csillaga imacsoport: Egyházunk Anyja!  Kérünk, légy közbenjárónk Szent 

Fiadnál, hogy mindenkor oltalmazza Egyházközségünket. 

  Szent László imacsoport: kérünk Istenünk, segítsd fiataljainkat, hogy életükben olyan 

erős hitű, Benned bízó példaképeket válasszanak, mint Szent László királyunk is volt. 

  Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: evangelizációs - A szív útjáért: Imádkozzunk 

minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket, és ezáltal 

megtalálják az életre vezető utat. 

 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

május 31. 

 

Pünkösdvasárnap 

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

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 

9.00: szentmise: gyermekekért, valamint élő 

és elhunyt családtagokért 

11.30: szentmise: hálaadás 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

június 1. 

emléknap 

munkaszünet 

Évközi 9. hét 

Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja  

Ter 3,9-15.20 v. ApCsel 1,12-14; Jn 19,25-27 

8.00: szentmise: hálaadás 

 

 

 

 

KEDD 

június 2. 

köznap 

2Pt 3,12-15.17-18; Mk 12,13-17 

 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

 

 

 

SZERDA 
június 3. 

 

emléknap 

Lwanga Szent Károly és társai vértanúk 

2Tim 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián 

 
 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

június 4. 

 

ünnep 

elsőcsütörtök 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap  

Ter 22,9-18 v. Zsid 10,4-10; Mt 26,36-42 

9.00: temetés: Mokó László Dezső (Farkasrét) 

17.30: a rózsafüzér imacsoport közös imája 

18.30: szentmise: elhunyt Mihály nagyapa 

 

 

 
 

PÉNTEK 

június 5. 

 

emléknap 
elsőpéntek 

Szent Bonifác püspök és vértanú 

2Tim 3,10-17; Mk 12,35-37 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

18.15: Jézus Szíve litánia 
18.30: szentmise: elhunyt Katalin és Gyula szülök 

 

 

 

 

SZOMBAT 

június 6. 

 

köznap 

elsőszombat 

Szent Norbert püspök 

2Tim 4,1-8; Mk 12,38-44 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 

11.00: esküvő: Jeszenkovits M. – Vörös B. 

18.30: szentmise: elhunyt Erzsébet és Mihály 

 

 

 

 

VASÁRNAP 

június 7. 
 

Szentháromság 

vasárnapja 

Péld 8,22-31; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15 
 
 

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 

9.00: szentmise: Baráth család elhunyt tagjai 

11.30: szentmise: áldozópapok 

 
 

 

 

 
 

A mai nappal befejeződik a húsvéti idő és hétfővel elkezdődik az évközi idő 9. hete. 

A szentmise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellől elhelyezzük a keresztkút mellé, 

keresztelések alkalmával lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit. 

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

