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szentség 
imádás 

ünnepek egyéb 

5.23. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

 
 
élő Zita, Attila és Máté 
 

ApCsel 2,1-11 
Gal 5,11-25 
Jn 20,19-23 

 PÜNKÖSDVASÁRNAP 
A ½ 10-es misét 
online is közvetítjük. 
 

5.24. 
Hétfő 

8 hálaadás fogadalomtételért 
Sir 17,20-28 
Mk 10,17-27 

du. 5–7 
TISZTELETRE MÉLTÓ 
SZENT BÉDA 

 

5.25. 
Kedd 

         7  
Sir 35,1-12 
Mk 10,28-31 

du. 5–7 
NÉRI SZENT FÜLÖP 
ÁLDOZÓPAP 

7: Hittanóra 
online közvetítjük 

5.26. 
Szerda 

         7 † Valéria és † Béla szülők 
Sir 36,1.4-5a.10-
17 
Mk 10,32-45 

du. 5–7   

5.27. 
Csütörtök 

7  
Sir 42,15-25 
Mk 10,46-52 

du. 5–7 
A MI URUNK, JÉZUS 
KRISZTUS, AZ ÖRÖK 
FŐPAP 

 

5.28. 
Péntek 

7   
Sir 44,1.9-13 
Mk 11,11-26 

du. 5–7   

5.29. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
  

Sir 51,12-20 
Mk 11,27-33 

   

5.30. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 7 

† Dezső, † Éva és † Anna 

MTörv 
4,32-34.39-40 
Róm 8,14-17 
Mt 28,16-20 

 
SZENTHÁROMSÁG 
VASÁRNAP 

 

 

Örömteli, hogy újra megtelt a kápolna és a szentmiséken 
egyre többen találkozunk. A távolságtartásra azonban 
továbbra is fontos figyelnünk, ami a fél 10-es szentmisén 
a nagy létszámra való tekintettel nem könnyű. Ezért is 
köszönjük, hogy továbbra is regisztráltok erre a 
szentmisére, mert csak így tudjuk előre kitalálni a 
legoptimálisabb ülésrendet.                               Nardai Kati 
 
A hittanórát a héten Gyuri atya tartja este 7 órai kezdettel. 
A kápolna YouTube-csatornáján közvetítjük.  
 
A tavalyról elhalasztott Eucharisztikus Kongresszus új 
időpontja 2021. szeptember 5-12. A szervezés újraindult. 
Az eseményre Ferenc pápa is Budapestre látogat. A 
Kongresszus az élő egyház érverésének, lélegzésének 
tapintható megnyilvánulási formája az előadások, a 
szentmisék és különböző programok formájában. A már 
ismert programokat részletesen itt olvashatjuk: 
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/megtartjak-
nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszust 
Fontos határidő: akiknek elsőáldozó korú gyermekük van 
és szeretnék, hogy az Eucharisztikus Kongresszus 
szeptember 5-i nyitó szentmiséjén legyen elsőáldozó, 
május 31-ig jelentkezzen.  

Részletek: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-
sajto/elsoaldozas-nek-nyito-szentmisejen-0 
Akik már tavaly regisztráltak és fenntartják a 
jelentkezésüket, meg kell erősíteniük szándékukat a 
szervezők felé, ennek módjáról e-mailben kaptak 
értesítést. 
 
Jelenleg kápolnánkban a szentségimádás ad lehetőséget 
a hangolódásra, felkészülésre. A kápolnában minden 
hétköznap 5–7-ig csendes jelenléttel imádkozhatunk és 
mélyedhetünk el az Úr életet adó jelenlétében. Május a 
Szűzanya hónapja, ezért ebben a hónapban a 
szentségimádás végén, ¾ 7-től a loretói litániát 
imádkozzuk a Szűzanya tiszteletére. 
 
Május 29-én a szombat esti, valamint május 30-án a 
vasárnap 8 és 11 órás szentmiséken lehetőség lesz a 
betegek szentsége együttes felvételére. 
 
Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. Ezzel lezárul a 
húsvéti idő, melyet az egyház a húsvéti szentgyónás 
elvégzésére biztosít. Az egyházi ünnepek adta keretek 
segítenek lelki életünk karbantartásában. A tavasz a 
takarítás, tatarozás ideje, amikor eltakaríthatjuk lelkünkből 
is a lehullott, elhalt leveleket, lerázhatjuk lábunkról a 
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ráragadt port és felfrissíthetjük az Istennel való 
kapcsolatunkat. A gyónási lehetőség a kápolnában: a 
szentmisék előtt, után és alatt, vagy a szentségimádás 
alatt, előre egyeztetett időpontban.                     Gyuri atya 
 
A kápolnatakarítást május 22-én az Egyed család, május 
29-én pedig az Ifjú házasok csoportja vállalta. Köszönjük.  

Futakfalvi Bea 
 

A járványhelyzet hírei 

Április 17-től kezdődően visszatértünk a szokásos 
miserendhez. 
– Vasárnap 8-kor, ½ 10-kor, 11-kor és ismét este 7-kor 
vannak a szentmisék. A vasárnapi fél 10-es misére  

Olvasmány: ApCsel 2,1-11 
Téma:  Krisztus Egyházát a benne működő Lélekről 
ismerni meg. 
Joel próféta jövendölése (ApCsel 2,16-21) és főként Jézus 
ígérete (Jn 14,16-26) pünkösdkor teljesül. A Lélek eljöttét 
a fül viharzúgásban, a szem lángnyelvekben észleli. E 
külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan 
teremtett valóság: a kicsi, rettegő tanítványseregből világra 
terjedő missziós Egyház lett. Ami pünkösdkor történt, ma 
is történik, egyre új és megfoghatatlan. Krisztus Egyházát 
a benne működő Lélekről ismerni meg. A Lélek segíti 
terjeszteni a jóhírt minden népnek, minden időben. 
  
Szentlecke: 1Kor 12,3-7.12-13 
Téma: Minden Krisztushoz tartozó egyetlen testet alkot. 
A vallomásban: „Jézus az Úr!” fejezték ki a tanítványok a 
Jézus föltámadásába és az Atyja oldalára való 
fölemeltetésébe vetett hitüket (Fil 2,9-11). Jézust Úrnak 
vallani csak a Lélek erejéből lehetséges, a Lélekéből, akit 
az Atyja küld. A hit és a hitvallások egységét megteremtő 
Lélek működik az Egyház adottságainak, képességeinek 
és hivatalainak sokféleségében. De minden Krisztushoz 
tartozó egyetlen testet alkot, és mindegyik az összesnek 
szolgálatában áll adományaival és képességeivel.  
 
Evangélium: Jn 20,19-23 
Téma:  Így kell járni a világban istenszerető, igénytelen 
lélekkel. 
Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök (mennybemenet), 
Pünkösd: ez időbeli egymásutánban ünnepeljük Jézus 
„megdicsőülésének” húsvéti misztériumát és 
megváltásunkat. A Lélek elküldése is húsvéti esemény, 
ezért Szent János evangéliuma Húsvéthoz kapcsolja. A 
Föltámadott húsvéti köszöntése „Békesség!”, húsvéti 
ajándéka az öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka (vö. 
Gal 5,22), aki maga nagy húsvéti ajándék: a mindent 
összefoglaló. Ő köti össze örökre a tanítványokat a 
Föltámadt Úrral, egyesíti őket, és új világot teremt 
bűnbocsánattal.  
 
május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele Szent 
István királyt 1038-ban Székesfehérváron temették el. A 
halálát követő trónviszály idején a fehérvári káptalan, aki 
aggódott, hogy a holttestet megszentségtelenítik, 1083. 
augusztus 20-án VII. Gergely pápa engedélyével 
kiemeltette a testet a bazilika közepén álló 

továbbra is kérjük az előzetes regisztrációt, melyet ezen 
a linken lehet megtenni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8.  
Akinek problémát okoz a Google-űrlap használata, e-  
mailben vagy telefonon is jelentkezhet Nardai Katalinnál 
(nardaikati@gmail.com 06 20 9993851).  
 
A regisztrációt szombat este 6 órakor lezárjuk. A 
lemondásokat köszönjük, mert így felszabadul hely mások 
számára. 
–  A ½ 10-es szentmisét továbbra is közvetítjük online. 
– Szintén érvényben maradnak az általános 
járványhelyzetre vonatkozó szabályok: távolságtartás, az 
orrot és szájat eltakaró maszk viselése, belépéskor 
kézfertőtlenítés, kézbe áldozás.  

márványszarkofágból és a bazilika alatti sírkamrába 
rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódott jobb 
kezet, amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a kincstár  
őre, Merkurius szerzetes eltulajdonította és elrejtette. I. 
László hallott az ereklyéről, meglátogatta Merkurt bihari  
birtokán, ahol az ereklyét őrizte, megbocsátott neki, és 
1084. május 30-án itt alapította az ereklye őrzésére a 
szentjobbi apátságot, melyről a Nagyváradhoz közeli 
Szentjobb település a nevét kapta. 

 

Útravaló 

A riporter kérdése: Miért a remény embere Ön? 
„Mert hiszem, hogy Isten új arcot ölt minden reggel, és 
most teremti a világot, nem valahol az elfelejtett múlt 
ködében. Ez késztet minden percben készen állni a nagy 
találkozásra. 
Mert a váratlan a Gondviselés szabálya. Ez a 
kiszámíthatatlan Isten ment meg minket, és szabadít meg 
minden determinizmustól, kijátszva a szociológusok 
borúlátó jóslatait. 
Ez a kiszámíthatatlan Isten szereti gyermekeit, az 
embereket. Ez reményem forrása. 
A remény embere vagyok. Nem emberi érvek, nem 
természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, 
hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az 
egyházban és a világban, akár tudunk róla, akár nem. 
A remény embere vagyok, mert hiszem, hogy a Szentlélek 
mindörökké a Teremtő Szellem, aki minden reggel új 
szabadságot, örömet és bizalmat hoz azoknak, akik 
befogadják. 
A remény embere vagyok, mert tudom, hogy az egyház 
története hosszú, és tele van a Szentlélek csodáival. 
Gondolok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban 
a kegyelem csodálatos eszközei voltak, és fénycsóvát 
vetítettek elénk az útra. 
Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. XXIII. János pápa is 
egy volt közülük. A Zsinat is. Nem számítottunk se az 
egyikre, se a másikra. 
Miért merülne ki éppen most Isten képzelőereje és 
szeretete? Remélni kötelesség és nem fényűzés. 
A remény nem álmodozás! Ellenkezőleg! Eszköz, hogy 
álmunkat valóra váltsuk. 
Boldogok, akik álmodni mernek, és álmukért kemény 
pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében.  

Suenens, belga bíboros vallomása 1974. Pünkösdjén 
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