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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

aponként reggel ¾  7-
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék ideje alatt

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Májusi litánia
¾  6-kor énekeljük a 

lorettói litániát.

Május 13-án, szerdán zarándoklatot szervezünk 
Máriagyüdre és Pécsre. . A részle-
tes program a faliújságon olvasható. Jelentkezni lehet az irodán a hivata-
los órákban.

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 
május 17-én délután 4 órakor a 
„Mocorgók miséjére”.

Egyházzenei áhitat
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket templomunkba, május 
17-én, vasárnap este 7 órakor a Cant’Art énekegyüttes és Soós Gábor or-
gonam vész lemezbemutató koncertjére. A belépés díjtalan, a koncert 

Gitáros szentmise 
Május 23-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 
zenekara ésével lesz. 

Jézus mennybemenetelének ünnepe
Urunk mennybemenetelének ünnepe május 24-én, vasárnap lesz. 
Az ün
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Lectio divina
Május 30-án, szombaton, este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a Szent-
írás imádságos olvasására, melynek témája: „...tetszése szerint osztva ki-
nek-kinek.” (1Kor 12,4-11)

Pünkösdi kilenced
d-
n-

ced imádságait május 22-én, pénteken a szentmise után 
kezdjük.

Pünkösd
Május 31-

l-
ven imádkozzuk.
A bérmálási szentmise délután 4 órakor 

égét Hrotkó 
Géza pápai prelátus atya szolgáltatja ki.

 a szentmisék sorrendje a 
30, dél 00, 

valamint este 1800 órakor.

Júniusban minden este a ¾  6-kor imádkozzuk a Jézus Szí-
ve litániát.

Az  betegeket június 5-én látogatjuk.

A hitoktatás június 5-ig tart.

Június 7-én Szentháromság vasárnapja lesz.



Szent Iréneusz püspök és vértanú 
"Az eretnekségek ellen é

A Szentlélek elküldése

Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pün-
kösdkor leszállt az apostolokra. Ö az, akinek hatalma van arra, hogy 
az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új 
szövetséget. Ezért min
Istent, mert a Szentlélek hozta eg

n-
l-

kül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk 

száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi 

gyümölcseit 
n-

sággal, lelkünk pedig a Lélek által.
Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a ta-

lke és Isten fé-
lelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyhá-
zának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr 
szava szerint (Lk 10, 18). 
Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne ég-
jünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a 

b-
ekötözte sebeit, 

aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a 
Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a 
ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.



Ó, Szentlélek, amikor a tanítványoknak fölragyogtattad fényedet, 
egészen megváltoztak: erejük megújult, és könnyebben hoztak áldo-
zatot! Megtanulták jobban megismerni Jézust. - Béke Forrása, vilá-
gosságoddal világosíts meg engem! Éhes vagyok, táplálj engem! 
Szomjazom, jöjj, és adj innom! Vak vagyok, add vissza szemem 
világát; jöjj, változtasd gazdagsággá szegénységemet! Tanulatlan 
vagyok, oktass engem! - Ó, Szentlélek, teljesen átadom magam ne-
ked! 

(Betlehemi Boldog Mirjam gondolataiból)

Karl Rahner:
Hiszek a Szentlélekben

Hiszem, 

Hiszem, 
hogy megváltoztatja szokásaimat. 

Hiszem, 

Hiszem, 
hogy szeretettel tölti el lelkemet. 

Hiszem, 

Hiszem, 
hogy felbátorít a jóra. 

Hiszem, 

Hiszem, 
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 

Hiszem, 

Hiszem, 

Hiszem, 
hogy áthatja egész lényemet. 


