
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

5.22. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

élő Zsolt 
élő Gábor 
Elsőáldozókért 
 

ApCsel 15,1-2.22-
29 
Jel 21,10-14.22-23 
Jn 14,23-29 

  
A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 
11: elsőáldozási szentmise 

5.23. 
Hétfő 

7  
ApCsel 16,11-15 
Jn 15,26-16,4a 

5–7 
BOLDOG APOR 

VILMOS 
 

5.24. 
Kedd 

7  
ApCsel 16,22-34 
Jn 16,5-11 

5–7 
MÁRIA A 

KERESZTÉNYEK 
SEGÍTSÉGE 

este 7: felnőtt hittan (SP) 
 

5.25. 
Szerda 

7  
ApCsel 17,15.22-
18,1 
Jn 16,12-15 

5–7 
TISZTELETRE MÉLTÓ 

SZENT BÉDA 
 

5.26. 
Csütörtök 

7  
ApCsel 18,1-8 
Jn 16,16-20 

5–7 NÉRI SZENT FÜLÖP 
ÁLDOZÓPAP 

4: Teadélután (SP) 

5.27. 
Péntek 

7 † Pál  
ApCsel 18,9-18 
Jn 16,20-23a 

5–7 
 10,11: Szenior torna (SP) 

5.28. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Pál, Tamás, szülők 

ApCsel 18,23-28 
Jn 16,23b-28 

   

5.29. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Béla és Valéria 
 
 

ApCsel 1,1-11 
Ef 1,17-23 
Lk 24,46-53 

  
A ½ 10-es mise után 
Családos Tízórai (SP) 
 

Május 22-én 11 órakor kápolnánkban 10 kisgyermek veszi 
magához első alkalommal Krisztus Testét. Kísérjük őket 
imádságunkkal. 
 
Májusban a szentségimádás utolsó negyedórájában 
litániát mondunk a Szűzanya tiszteletére. 
 
Május 24-én a felnőtt hittant Birher Nándor diakónus 
tartja 7 órai kezdettel a SarokPontban. Folytatódik Máté 
evangelista tanulmányozása. Ajánlott irodalom: Josef 
Ernst, Máté, egy teológus portréja, Kairosz Kiadó, 2012. 
Link: https://karakter1517.myshoprenter.hu/josef-ernst-
mate-egy-teologus-portreja  
 
Június 10-én, pénteken este 6 órakor Primász G. Róbert 
atya tartja ezüstmiséjét kápolnánkban. A szentmise után 
mindenkit szeretettel várunk egy agapéra, jó idő esetén a 
Ventus ház kertjében, rossz idő esetén a SarokPontban. 

Csizy Judit 
 

A Daróczi úton nemrég megnyílt, Kapisztrán Szent 
Jánosról elnevezett kápolnával kapcsolatban a 
következőkről szeretném tájékoztatni a kedves híveket:  
- a kápolna a működéséhez sem egyházmegyei, sem 
plébániai engedélyt nem kapott, a létrehozása 
magánkezdeményezés; 
- az ott miséző atyát a veszprémi érsek felfüggesztette a 
papi szolgálat alól, aki semmiféle papi tevékenységet nem 
folytathat; 
- az atya az egyházjogilag rendezetlen, szélsőségesen 
tradicionalista szemléletű, „hagyományhű” X. Pius Papi 
Testvérülethez tartozik, akik a II. Vatikáni Zsinat tanítását 
és liturgikus reformját elutasítják. 
Kérem, hogy ne látogassuk, a tevékenységüktől 
határolódjunk el.                                                  Gyuri atya 

 
Karitász: Aki bármiben segítséget szeretne kérni, 
szívesen segítene másoknak, vagy van egy jó ötlete, 
keresse a karitászosokat az alábbi elérhetőségek egyikén: 
Laczkóné Huszka Zsuzsa:  
zsuzsa.huszka66@gmail.com, +36703345028 
Brunner Noémi:  
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brunner.noemi@tonline.hu, +36305316349 
Bayerné Gödölle Kinga:  
bayer.gaborkinga@gmail.com,+36303618012 
Tatai Kinga: pharmakinga@gmail.com, +36205555673 
Thaler Adrienn: thaleradrienn@gmail.com,+36209954145.  

Thaler Adrienn 
 

A kápolnatakarítást május 28-án az Ifjú Házasok, június 
4-én pedig az Egyed család vállalta. Köszönjük.   

Futakfalvi Bea 

 
PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 

 

Május 26-án délután 4-től ismét teadélután zsíroske-
nyérrel a SarokPontban – nem csak nyugdíjasoknak. 
Várunk mindenkit együttlétre, tea és zsíroskenyér mellett 
egy jó beszélgetésre.             Baráth Éva, Szabóné Marika 

 
Május 31-én, kedden este 6 órakor lesz ebben a 
tanévben az utolsó Taizéi imaóra a SarokPontban. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Szenior torna: péntekenként 10–11 és 11–12 között. Az új 
csatlakozóktól előzetes jelentkezést kérünk legkésőbb 
csütörtök estig Szemán Andreánál (30/381-1770 vagy 
andrea.szeman05@gmail.com). 
 
A fél 10-es mise után Családos Tízórai a 
SarokPontban! Szeretettel várunk minden családot 
kötetlen együttlétre, ismerkedésre, teázásra, kávézásra. A 
gyermekeket külön program várja.                  Szemán Andi  
 
 

Olvasmány: ApCsel 15,1-2.22-29 
Téma: Isten nem akarja, hogy a szükségesnél több teher 
nehezedjék a hívek vállára. 
Már Kornéliusz megtérése és főleg a „pogány-keresztény” 
(pogányságból megtért) közösségek alapítása nehéz 
kérdéseket vetett föl az Ősegyházban. A zsidó 
keresztények még tartották a zsidó törvényeket (például 
szertartások, étkezés terén). Kötelezzük-e a pogányságból 
jötteket is körülmetélkedésre, szertartási törvényekre? Az 
„apostoli zsinat” döntése kiegyezés: gyökerében világos, 
hogy nem az ószövetségi törvény üdvözít, hanem Krisztus 
hite, kegyelme. Középutat kerestek a mindennapi életre. 
Testvéries megértés, minden alapvető igazság 
megtartásával: ez volt a valódi keresztény megoldás!   
Szentlecke: Jel 21,10-14.22-23 
Téma: Egy angyal megmutatta nekem a mennyből, az 
Istentől alászállt szent várost. 
A Látnoknak megjelenő mennyei Város, Krisztus földi 
Egyháza mintájára, az apostolokra és prófétákra épül. 
Kozmikus méretekben, földöntúli ragyogásban ábrázolja e 
Várost. Nincs többé éj és nap, születés és elmúlás. És 
nincs templom: mert a szent már nem válik el a nem-
szenttől, hiszen az egész Város szent és templom; betölti 
Istennek s a Báránynak tiszta jelenléte. – Ez a látomás a 
jövőbe néz. De ez a jövő magyarázza és irányítja egyben 
a jelent.   
Evangélium: Jn 14,23-29       
Téma:  A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit 
mondtam nektek.  
Ha Jézus vissza is tér az Atyához, a tanítványok nem 
maradnak magukra, elhagyatva. Övék az Ige, Isten 
megváltó szeretetének Igéje: ezt őrizzék, ehhez 
ragaszkodjanak, ebben éljenek; és akkor az Egyház Isten 
élő jelenlétének hajléka lesz (l. szentlecke). Jézus a Lelket 
ígéri, ez beviszi őket Krisztus világának tágabb értelmébe, 
távlataiba, s e térben az üdvös nyugtalanságot is fönntartja 
majd. Búcsúajándékul Jézus a békét hagyja rájuk. Nem 
valami földi, összetákolt vagy megfagyott békét, a holtak 
békéjét, hanem az Ő békéjét; azt a bizonyosságot, hogy 
Jézus kedvéért Isten megbocsát nekünk, s fölvesz örök 
közösségébe. 
 

ÜNNEPEINK 
 

Május 22. Szent Rita az umbriai kis hegyi faluban Rocca 
Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekintélyes 
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 következetes szeretetével 
sikerült is. 18 évig éltek békében és két fiuk született. A 
szomszédjával egyszer aztán mégis csak összeverekedett 
a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita 
férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút 
esküdtek. Rita élete legnagyobb feladatát kellett, hogy 
megoldja: megbocsátani férje gyilkosának és fiait is 
rávenni a megbocsátásra. Sikerült neki. A vérbosszú elől 
menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is 
lecsillapította. Rita jóságáról és szeretetéről sok legenda 
született, a „lehetetlen ügyek pártfogójának” nevezték el. 
Fiai halála után szerzetbe vonult, a cassiai Ágostonrendi 
apácákhoz. Mintakép volt a szeretet, fegyelem, 
engedelmesség területén. 1457. május 22-én halt meg. A 
casciai kolostor templomában van a sírja, zarándokhely. 
Hivatalosan 1900-ban avatták Ritát szentté. 
 

ÚTRAVALÓ 
A Szentlélek a szeretetkapcsolat az Atya és a Fiú között. 
Mi pedig magát e kapcsolatot kapjuk meg ingyenesen. 
Vagy mi magunk is benne vagyunk ebben a szeretetben. 
És ugyanez a kapcsolat mutatja meg magát mérhetetlenül 
sok formában. 
A Szentlélek tökéletesen újat hozó és gyógyulást hozó 
központi és gyógyító erőként mutatkozik meg a minden 
mással való kapcsolatunkban. 
Valahányszor kapcsolatban maradunk, valahányszor 
kitartunk amellett, hogy érintkezésben legyünk egymással, 
az mindig a Szentlélek műve, aki átmelegít, meglágyít, 
helyrehoz és megújít mindent, ami eltört vagy kihűlt a 
dolgokban és a dolgok között. Ő mindig a harmadik erő 
bármilyen két dinamika között. Láthatatlan, de erős, 
hajlandó névtelen maradni, mindegy minek hívjuk vagy 
látjuk: szél, élő víz, égő csipkebokor. 

(részlet R. Rohr: Az isteni tánc c. művéből) 

A HÉT LITURGIÁJA 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva ▪ Nardai Katalin ▪ Salacz Nadine ▪ Simon András ▪ Kapcsolat: snadine@t-online.hu 

mailto:brunner.noemi@tonline.hu
mailto:bayer.gaborkinga@gmail.com
mailto:pharmakinga@gmail.com
mailto:thaleradrienn@gmail.com
mailto:andrea.szeman05@gmail.com

