
 

 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap máj. 17. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA 

 ½ 10   
 élő online közvetítés   
 
Hétfő máj. 18.  SZENT I. JÁNOS PÁPA 
ApCsel 16,11-15 
Jn 15,26,4  
 
Kedd, máj. 19.  
ApCsel 16,22-34 este 6   májusi litánia 
Jn 16,5b-11 este ½ 7 bibliaóra 
 élő online közvetítés 
  
Szerda máj. 20. SIENAI SZENT BERNARDIN 
ApCsel 17,15.22  
Jn 16,12-15  
  
Csütörtök, máj. 21. MAGALLAN SZENT KRISTÓF 
ApCsel 18,1-8  
Jn 16,16-20  
  
Péntek, máj. 22.  SZENT RITA MISZTIKUS 
ApCsel 18,9-18  
Jn 16,20-23a  
 
Szombat máj. 23. BOLDOG APOR VILMOS 
ApCsel 18,23-28  
Jn 16,23b-28  

 
Vasárnap máj. 24. URUNK MENNYBEMENETELE  

 ½ 10   
 élő online közvetítés 
 

 
 

HH- munkatársak: Hné Vukovich Éva, Nardai Katalin, Salacz Nadine. 
Simon András, Vné Kollár Angyalka, Kapcsolat: vukocini@gmail.com 

 

 

HÉT LITURGIÁJA 

  
ApCsel 8,5-8.14-17 
Téma:  Péter és János Szamariában bérmálnak 
 
István vértanúhalála után a jeruzsálemi Egyházat üldöz-
ni kezdik. A hívők, főleg a ,,görög-keresztények'' (Ap-
Csel 6,1) Judea és Szamaria városaiba menekültek. Ott 
mindenhol Jézusról beszéltek, a megfeszített és föltá-
madt Üdvözítőről. Fülöp, a hét szerpap (diakónus) egyi-
ke, Szamariában hirdette az igét. Sikere volt, sőt csodák 
hitelesítették szavait. Nagy öröm követi e missziós ha-
tást (8,8). Jeruzsálemből eljön Péter és Pál, hogy bér-
máljon (mai szóval), vagyis hogy a megtértekre lehívja a 
Szentlelket és az Egyház egységét biztosítsa.  
  
Szentlecke:                     1Pt 3,15-18         
Téma: Keresztény életünkkel tegyünk tanúságot Krisz-
tusról! 

 
A keresztény abban különbözik a pogánytól, hogy re-
ménykedik (1Pt 3,15; Ef 2, 12). Krisztusban látható 
számára az Élet és Szeretet hatalma. Ezért tud felelni 
hitéről nyugodt bizonyossággal, felelősséggel, amellyel 
Istennek és bárki kérdezőnek tartozik. Az sem kedvetle-
níti el, ha visszautasítják és hitéért szenvednie kell: 
Krisztus is (3,18) átélte a visszautasítást.  
  
Evangélium:    Jn 14,15-21     
Téma:  Jézus megígéri a Szentlelket mindazoknak, akik 
szeretik Őt. 
 
Szeretni Jézust nemcsak annyi, mint ragaszkodni látha-
tó vagy érezhető jelenlétéhez, hanem tenni is akaratát, 
,,megtartani parancsait''. A Vele való személyes kapcso-
lat vágya nincs ezzel egyszerűen félretolva; hiszen még 
a ,,távollevő'' Úr sincs messze, vigaszunk és támaszunk 
a Lélek, kit az Atya küld. Sz János evangéliuma 
Paraklétusnak, Vigasztalónak nevezi: Segítőnek, Szó-
szólónak, ,,Ügyvédőnknek''. Nem védelemről van szó 
Isten ítélőszéke előtt (kivéve 1Jn 2,1), hanem az embe-
rekkel szemben (Mt 10,19-20) és általában szükségben, 
nehézségekben, amelyeknek a keresztények e világon 
kétségkívül ki vannak téve. A vigasz és segítség ígéretét 
másik is követi: Jézus maga fog jönni! (14,18-20). Ez 
nem megadott időben teljesedik; állandóan tapasztalja 
az, aki hisz és szeret!  
A szeretet otthona    ,,Aki engem szeret, az én be-
szédeimet megtartja és Atyám is szereti őt és hozzá-
ja megyünk: lakóhelyet szerzünk nála'' (Jn 14,23). 
Szeressük az Úr Jézust nagyon; legyen lelkületünk 
vele szemben odaadás, készség, hűség. Lehet Jé-
zust lanyhán is szeretni s nem tartani meg beszédét, 
de azt az Úr nem nevezi szeretetnek; aki igazán sze-
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Egy gondolat a szeretetről 

 

Ahol nem találsz szeretetet,  

ott neked kell szeretetet vetned,  

s akkor majd szeretetet fogsz aratni. 

 

– Keresztes Szent  János  – 

 



ret, az mélyen érez és híven tesz. Az ilyen léleknek 
kijelenti magát az Úr, s ugyan hogyan? Hozzá megy 
s lakóhelyet szerez nála, vagyis otthon van nála. 
,,Otthon'', mily édes valóság! Az otthon nem fal, nem 
bútor, hanem biztonság, megnyugvás, bizalom, sze-
retet. Ott szeretik az Urat, ahol úgy van, mint otthon; 
ahol becsülik, értik; ahol Ő az Úr, a családatya, s mi 
mint gyermekei az ő térdein ülünk, az ő nyakán ló-
gunk; négyszemközt beszélünk vele s elmondunk 
neki mindent, ami szívünkön fekszik. Óh végtelen 
kegyelem: Isten otthon akar lenni nálam, s úgy sze-
retni engem s úgy szerettetni tőlem, mint otthon! 
Tiszta szív, te legédesebb otthon, Isten otthona!  

(Prohászka: ÖM, 7:308; 46)   

 
ÜNNEPEINK 
 

május 18. Szent I. János pápa Tusciában (Toszkána) 
született. 523. augusztus 12-én lett pápa A római biroda-
lom szétesése után a birodalom két felén két uralkodó 
kormányzott. A két egyház is ellentétben állt egymással. 
Nyugaton az arianizmus terjeszkedett, keleten a katoli-
kusokat támogatták. A nyugaton uralkodó ariánus 
Teodorik keleti gót király kérésére János pápa Konstan-
tinápolyba utazott I. Jusztinusz (Jusztinián) császárhoz 
közvetítés céljából. Konstantinápolyban a nép is és a 
császár is tisztelettel és nagyon ünnepélyesen fogadták 
Jánost. A pápa mindenben megegyezett a császárral, 
az ariánusok elleni rendeleteket is visszavonták, így uta-
zott vissza Rómába. A nyirkos és sötét börtönben a pá-
pát éheztették. Néhány nap múlva, 526. május 18-án a 
pápa a börtönben meghalt. Az egyház vértanúnak  
tekinti a pápát. A 12. században felvették a római nap-
tárba. 

Május 20. Sienai Szent Bernardin 1380. szeptember 8-
án született Sziena közelében. Négy éves korában 
mindkét szülőjét elvesztette, rokonai nevelték. Tehetsé-
ges jó tanuló volt, jámborul élt. Bámulatos memóriával 
jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta 
idézni pajtásainak. A sienai egyetemen végzett tanul-
mányai befejeztével betegápolónak állt, és az 1400-as 
pestisjárványban hősiesen helyt állt akkor is, amikor 
sorra kihaltak mellőle. A betegséget ő is megkapta, de 
kigyógyulva életfordító elhatározása született. Néhány 
hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes 
lett S. Onofrioban. Itt kezdte szónoki működését, azon-
ban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, 
hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldog-
ságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és 
előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcso-
dálta. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszóno-
ka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének 
tiszteletét terjesztette. 1439-ben részt vett a firenzei zsi-
naton, küzdött a görögökkel való unióért. 1444. május 
20-án halt meg Aquilában. Már 1450-ben szentté avatta 
V. Miklós pápa.  

Május 22. Szent Rita az umbriai kis hegyi faluban Rocca 
Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekinté-
lyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, de 
a kisgyermek Rita másra vágyott. Az evangélium alapján 
a szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az 
imádság és a szeretet különböző gyakorlatai. Sokat 
imádkozott, kereste Jézus akaratát, Isten kedvét. Mikor 
eladósorba került, szülei sokáig győzködték, mert egy 
jómódú, de heves és meggondolatlan fiatalemberhez 

akarták férjhez adni. Sok imával készült a házasságára, 
elhatározta, hogy férjét megváltoztatja. Ez a következe-
tes szeretetével sikerült is. 18 évig éltek békében és két 
fiuk született. A szomszédjával egyszer aztán mégis 
csak összeverekedett a férj, és a verekedésben a szom-
széd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás 
szerint vérbosszút esküdtek. Rita élete legnagyobb fel-
adatát kellett, hogy megoldja: megbocsátani férje gyilko-
sának és fiait is rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. 
A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biz-
tonságba, fiait is lecsillapította. Rita jóságáról és szere-
tetéről sok legenda született, a „lehetetlen ügyek pártfo-
gójának” nevezték el. Fiai halála után szerzetbe vonult, 
a cassiai Ágostonrendi apácákhoz. Mintakép volt a sze-
retet, fegyelem, engedelmesség területén. 1457. május 
22-én halt meg. A casciai kolostor templomában van a 
sírja, zarándokhely. Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát 
szentté. 
 

Május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú 1892. 
február 29-én született székely főnemesi családból 
Segesvárott. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káp-
lán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól 
plébános Gyulán. Különösen foglalkoztatták a szociális 
problémák; fölkarolta a munkásifjúságot. 1941. március 
2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembe-
szállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az 
üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 
2-án, hogy a város elfoglalása után a püspökvárba me-
nekült asszonyok és leányok védelmére kelt. Holtteste a 
győri székesegyház kápolnájában nyugszik. II. János 
Pál pápa avatta boldoggá, 1997. november 9-én. 

 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE  
Gyuri atya a járvány ideje alatt is tart vasárnaponként 
fél 10-kor szentmisét, melybe a hívek otthonról kapcso-
lódhatnak be az interneten keresztül 
 

Keddenként májusi litánia lesz 18:00 órától, utána 
18:30-kor bibliaóra Gyuri atya vezetésével, melyet szin-
tén a kápolna YouTube-csatornáján közvetítünk. A csa-
torna ezen a linken érhető el. A közvetítés később is 
megtekinthető. 
 

Bíboros atyánk engedélyezte a hívek szentmisén kívüli 
rendkívüli szentáldozását, ezért biztosít Gyuri atya is 
erre lehetőséget vasárnap a szentmise után, azaz  
½ 11 és ½ 1 óra között.  
 

Ez szigorú feltételekhez kötött, amihez kérjük, hogy 
mindenki alkalmazkodjon: 
- csak komoly igény esetén, felkészülést követően járul 
junk szentáldozáshoz 
- az idősek továbbra is maradjanak otthon 
- a kápolnában max. 5 ember tartózkodhat, min. 1,5 mé-
teres távolságot tartva egymástól 
- a családok együtt jöjjenek 
- kézmosást követően, feltétlenül maszkban lépjünk be a 
kápolnába.  Köszönjük.

 
Kápolnánkat a hívek vasárnapi perselyadományaiból 
tartjuk fenn. A támogatásra a kialakult helyzetben is 
szükségünk van, ezért köszönettel fogadjuk az adomá-
nyokat a kápolna bankszámlájára: 
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolna 
11100104-18246197-36000001  

 

http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=171&szin=feher
https://www.youtube.com/channel/UCmwgKvucegR0pPZ_hySwH5Q/videos

