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Június 7. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

Az ószövetségi Szentírás természetesen magán hordozza korának jegyeit. A 
mai olvasmány szerzője sem tud elszakadni az ókori világképtől. Isten 
„határvonalat húzott az őstenger és az ég között.” (Péld 8,27) Ha eltekintünk ettől 
a körülménytől, a bölcsességről két fontos dolgot tanulhatunk. A 
megszemélyesített Bölcsesség így nyilatkozik: „Már kezdetben az Úrnál voltam, 
mielőtt még bármit alkotott. Tervei szolgálatára rendelt öröktől fogva.” (Péld 
8,22k). Ezt röviden így mondhatnám: »Mindent Ő rendezett el.« A másik gondolatot 
az olvasmány végen olvashatjuk: „Örömmel vagyok a világban, amelyet ő alkotott: 
szívesen élek az emberek között.” (Péld 8,31) Ez azt jelenti, hogy nem volt ellentét 
Isten és ember között. Szent János prológusában ugyanezt a két gondolatot 
Krisztusról halljuk: „Minden ő általa lett.” (Jn 1,3) és „köztünk élt.” (Jn 1,14) A 
Szentháromság titka az Ószövetségből természetesen nem következtethető ki, 
ezek csak távoli utalások. De egy biztos: Isten már akkor elkezdte felfedni belső 
világának titkait. Ezzel az Atya megtisztelt minket embereket, de azt is akarta, 
hogy emberi világunk az ő világához alakuljon, és így otthon érezhessük magunkat 
örök országában. Igyekezzünk tehát alakulni, hogy mi is elmondhassuk: „Napról 
napra kedvét találta bennem, és én boldog voltam vele.” (Péld 8,30) [D.F.] 

H Í R E K 

 Továbbra is fennáll a miselátogatási kötelezettség alóli felmentés az idősek, betegek 

védelmében, valamint az általános feloldozás lehetősége. 

 Június minden péntekén 18.15-kor a Jézus Szíve litániát énekeljük a szentmise előtt. 

 Szerdánként 15.00-től 17.00-ig karitász fogadóra lesz a plébánián. 

 Június 13-án, Úrnapja előestén, 17.00-tól csendes és vezetett szentségimádás lesz 

templomunkban, csatlakozva a világméretű szentségimádáshoz, készülve a NEK 2021-re.  

 Június 14-én, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapján körmenetet a megszokott 

módon nem tartunk. Szentmisék lesznek reggel 9.00-kor és 11.30-kor. 

 Köszönjük mindazoknak, akik gondolnak templomunk, plébániánk műkődési költségeire 

a járvány ideje alatt is. Köszönettel vesszük az adományokat a CIB banki 10700419-

65647879-51100005 számlaszámon, „adomány” közleménnyel. 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

június 7. 
 

Szentháromság 

vasárnapja 

Évközi 10. hét 
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 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

június 8. 
 

köznap 

Boldog Sándor István szerzetes, vértanú  
1Kir 17,1-6; Mt 5,1-12 

 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

 

KEDD 

június 9. 
 

köznap 

Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító 

1Kir 17,7-16; Mt 5,13-16 
 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

 

 

 

SZERDA 

június 10. 

 

köznap 

1Kir 18,20-39; Mt 5,17-19 
8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
12.00: temetés: Kocziszky Barnabásné (Farkasrét) 
15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián 
15.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

június 11. 
 

emléknap 

Szent Barnabás apostol 

ApCsel 11,21b-26.13,1-3; Mt 10,7-13 
 

18.30: szentmise: hozzátartozok 

 

 

 

 

PÉNTEK 

június 12. 

 

köznap 

1Kir 19,9a.11-16; Mt 5,27-32 
 

9.00-11.00: irodai ügyfélfogadás 
14.00: temetés: Fáy Hildegárd (Tabáni templom) 
18.15: Jézus Szíve litánia 
18.30: szentmise: elhunyt Kosztkáné Pilát Terézia 

 

 

 

 

SZOMBAT 

június 13. 

 

emléknap 

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító 
1Kir 19,19-21; Mt 5,33-37 

 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
17.00: csendes és vezetett szentségimádás 
18.30: szentmise: elhunyt szülők és nagyszülők 

 

 

 

 

VASÁRNAP 
június 14. 

Krisztus Szent 
Teste és Vére 

Úrnapja 

MTörv 8,2-3.14b-16a; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 
 

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 
9.00: szentmise: elhunyt István unokatestvér 
Cserkész Te Deum 
11.30: szentmise: pro populo 

 

 

 

 

 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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

