Hirdetések

2018. május 27.

v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk
el a lorettói litániát.
v Június 1-én, elsőpénteken 17 órától
a rózsafüzér Társulat összejövetele
lesz az iroda melletti közösségi
teremben.

(folytatás a belső oldalról)

v Június 9-én, szombaton 10 órakor a
Dómban tartja vasmiséjét Gyulay
EndrE püspök úr, amelyre minden
hívőt szeretettel vár.

v Június 3-án, Úrnapján, a 10 órai
szentmise után körmenet lesz a téren.
Szeretettel várjuk a kedves híveket
erre az ünnepi alkalomra. Kérjük,
segítsenek a négy sátor felállításában.

(folytatás a hátoldalon)

XVI. évfolyam v 21. (675.) szám

v A 2020-ban megrendezendő budapesti Nemzetközi eucharisztikus
Kongresszus szervezői „Szentségimádás a világ körül” című kezdeményezéssel fordultak a keresztény
közösségek felé, hogy június 2-án,
szombaton, Úrnapja előestéjén 17
órától szentségimádás keretében
dicsőítsék az oltáriszentségben jelenlévő Jézust. ezen a napon világszerte 2020 helyszínen történik majd
az eddigi legnagyobb világméretű
szentségimádás. Plébániai közösségünk is csatlakozott e kezdeményezéshez. Szeretettel hívunk minden
testvérünket erre az alkalomra,
hogy részesei lehessünk Jézussal e
világméretű lelki egységnek.

„ a z At ya , a Fi ú
és a Sz e n tl é le k ne vé be n ”

Isten nem elégedett meg azzal, hogy
az emberrel csupán a Teremtő és a
teremtmény kapcsolatában álljon.
Gyermekévé fogadta a Krisztusban
végbevitt megváltás által. Erre a természetfeletti méltóságra úgy emel föl,
hogy Fiának Lelkét ajándékozza nekünk. A Szentlélek jelenléte a biztosítéka annak, hogy Istent valóban
atyánknak nevezhetjük és hogy gyermeki bizalommal imádkozhatunk
hozzá. Egyben annak is biztosítéka,
hogy megkapjuk örökségünket, mint
fogadott gyermekek. Ez az örökség
nem más, mint részesedés Isten belső
életének végtelen gazdagságában,
vagyis az örök életben. Ő öröktől fogva ismeri magát, kimondja magát
örök szavában, ez a Fiú születése;
továbbá szereti végtelen tökéletességét a Fiúban, s ez a kölcsönös szeretet
a Szentlélek személye.
A S z e g e d - Ta r j á n v á r o s i
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
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SZENTHÁROMSÁG
ÜNNEPE

Olvasmány

MTörv 4,32-34. 39-40

Mózes a pusztában ezt a beszédet
intézte a néphez:
„Kutasd a régi időket, amelyek
előtted voltak, attól a naptól kezdve,
hogy Isten embert teremtett a földre!
Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Vane olyan nép, amelyik hallotta az élő
Istent lángok közül beszélni, ahogy
te hallottad, – és életben maradt?
Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy
másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott
karral, nagy csapásokkal, ahogy az
Úr, a ti Istenetek veletek tette
Egyiptomban a szemetek láttára?
Tudd meg hát és vésd szívedbe,
hogy fönn az égben és lenn a földön
az Úr az Isten, senki más! Tartsd
meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy
jól menjen sorod, és majd utánad
gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj
azon a földön, amelyet az Úr, a te
Istened neked ad örökre!”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 32

Boldog az a nemzet,
melyet az Úr örökbe fogadott.

Szentlecke

Róm 8,14-17

Testvéreim! Akiket Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai. Nem a
szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek,
hanem a fogadott fiúság Lelkét
nyertétek el. Általa szólítjuk őt
így: „Abba, Atya!”
A Lélek maga tesz tanúságot
lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek
örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy
vele együtt meg is dicsőüljünk.

ALLELujA

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek:
Istennek, aki van, aki volt,
és aki eljön újra.
(Vö. jel 1,8)

ALLELujA

Evangélium

Mt 28,16-20

Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment
Galileába, fel arra a hegyre,
ahova jézus rendelte őket.
Amikor meglátták őt, leborultak
előtte a földre. Egyesek azonban
még mindig kételkedtek. jézus
odament hozzájuk, és ezt mondta
nekik: „Én kaptam meg minden
hatalmat az égen és a földön.
Ezért most menjetek el, és
tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg őket
mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek! És íme, én
veletek vagyok mindennap a
világ végéig!”

