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„Az igazság szabaddá tesz titeket.”
Minden ember szívében ott lakozik a vágy,
hogy láthassa Istent. Az ember méltóságának legmélyebb vonása abban rejlik,
hogy emberi hivatása alapján tekintete
találkozik Isten tekintetével. Ez a
bensôséges találkozás átalakíthatja
az ember egész életét. Ahhoz, hogy Jézust
láthassuk, mindenekelôtt engednünk
kell, hogy Ô ránk tekintsen.

II. János Pál pápa boldoggá avatása – 2011. május 1.
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Tanúságot tenni Isten irgalmasságáról
„Akinek megbocsátjátok bûneit, az bocsánatot nyer” – mondja Jézus az apostoloknak (Jn 20, 23), és ezzel a cselekedetével minden idôkre szólóan rájuk és utódaikra bízza a „kiengesztelôdés szolgálatát” (vö. 2 Kor 5,18).
Ennek a szolgálatnak a mély megértésérôl és hûséges gyakorlásáról tanúskodik a néhai Szentatya, II. János Pál
pápa, aki az Irgalomban gazdag Isten kezdetû enciklikájában a következôket tanította: „Az Egyház feladata, hogy folytassa az irgalmasság kinyilvánítását, az Egyháznak vállalnia kell az isteni irgalmasságot”, és aki példát adva mindenkinek,
a jubileumi év során bocsánatot kért Istentôl az Egyház tagjai által a múltban és a jelenben elkövetett bûnökért.
Amikor az Isteni Irgalmasság vasárnapján Krisztushoz fordulunk, aki megmutatta nekünk az irgalmas Atyát, újra
útra kell indulnunk, a tékozló fiúval együtt, az atyai ház felé, hogy irgalomra leljünk és megértsük teendôinket.
Elôször is, hogy éljünk Isten irgalmában! Az irgalomnak, amelyre mindannyian rászorulunk, helyet kell biztosítani az életünkben. Az irgalmasság kell, hogy átjárja a nekünk megbocsátó Istennel, és az ellenünk vétô emberekkel
való kapcsolatainkat. Jézus személyesen tanítja meg nekünk, hogyan könyörögjünk az Atyához: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek.” Az irgalmas Isten minden esetben a szívünkbe
adja az irgalmas megbocsátás lehetôségét. Éljünk vele.
Másodszor pedig az a keresztényi feladatunk, hogy tanúskodjunk a világban és megvalljuk az emberek elôtt Isten
irgalmasságát. A mai korban egyre nehezebben értik meg az emberek ezt a fogalmat: IRGALMASSÁG. Nem értik,
mert helyette az elszámoltatást követelik, a könyörtelen igazságosságról beszélnek, a végtelenségekig ragaszkodnak
a bûnök megtorlásához. Mennyivel élhetôbb lenne a világ, ha minden ember, a bosszúért való kiáltás helyett, az igaz
könyörületet táplálná a szívében. Ha kimarad az életünkbôl a megbocsátó szeretet, az irgalmasság, mint Istennek
egyik legfontosabb tulajdonsága, akkor képessé válunk a legrosszabbra, a könyörtelen ítélkezésre, és sohasem fogjuk
tudni megfékezni az embertelenség terjedését.
Ezzel szemben hirdessük mindenkinek, hogy van irgalom, van megbocsátás. Isten akkor kerül a legközelebb
hozzánk, amikor irgalmával lehajol, hogy bûneinkbôl felemeljen minket. Üdvözítô igazság ez, amely nélkül nem
juthatunk el Isten országába. Valljuk meg tehát ezt az igazságot, hirdessük és éljünk vele. Ámen. 		
(SA)

Totus Tuus – II. János Pál pápa emléke
II. János Pál pápa a
XX. század és Egyházunk
egyik legmeghatározóbb
személyisége még a mai
napig is. Arra a kérdésre,
hogy mi tette ôt naggyá,
már sokan keresték a választ. Mi is megpróbáljuk most összefoglalni,
miben rejlett nagysága.
Karol Jozef Wojtyla
1920. május 18-án született, egy lengyel kistelepülésen, Wadowicében.
Hívô, katolikus családban
nevelkedett, ahol sosem vallottak antiszemita nézeteket.
Karol volt a legkisebb a családban. Tragikusan fiatal volt,
amikor minden családtagját elveszítette, 1929-ben orvos
bátyját, 1932-ben édesanyját és 1941-ben végül édesapját is. 22 évesen teljesen magára maradt a világban.
Miután leérettségizet a krakkói Jagelló Egyetemen tanult és mellette egy színjátszó iskolát is végzett. A német
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megszállás idején meg kellett szakítania tanulmányait,
így egy kôfejtôben, majd egy vegyi üzemben dolgozott
fizikai munkásként.
1942-ben jelentkezett az akkor illegálisan mûködô
krakkói szemináriumba. Ekkoriban egy színi társulatnak is tagja volt, hiszen életének egyik nagy álma az volt,
hogy színész lehessen.
1946. november 1-én szentelték fel pappá. Ezután a
krakkói érsek Rómába küldte tanulni, ahol találkozott
Pió atyával, aki azt mondta neki, hogy „Karol, nagyon
hasznos vagy a lengyel egyháznak, de egyszer a világegyház is nagy hasznodat veszi majd.”
1948-ban visszatért Lengyelországa, ahol plébánosként és egyetemi lelkészként mûködött. Fiatalos lendületével, nyitottságával és sugárzó szeretetével mindenkit
könnyedén magával ragadott. 1958-ban szentelték püspökké és nevezték ki Krakkó segédpüspökévé. Ennek hírüladása nem mindennapi körülmények között történt.
Ez a kis történet hitelesen ábrázolja az ô jellemét.
1958 júliusában vízi vándortáborba indult a tanítványaival. A Visztula folyón kajakoztak lefelé, esténként
mindig letáboroztak. Reggelente Wojtila atya két ka-

jakra fektetett oltáron
tartott szentmisét a fiataloknak, esténként pedig a
tábortûznél beszélgettek.
Eközben
Krakkóban
Baziak érsek atya egy újabb
segítôtársat kért maga mellé. Rómából nem sokkal
a kérés után megérkezett a
Wyszynski prímás felterjesztése és jóváhagyása, miszerint erre a legalkalmasabb személy, a lublini professzor, Karol Wojtila lehet.
Ekkor keresni kezdték, de sem Lublinban, sem Krakkóban nem találták. Nem sokkal késôbb jelentették, hogy
valahol a vízen tölti szabadságát. Ezek után minden
településre táviratot küldtek, annak reményében, hogy
mihamarabb nyomára bukkannak. Tanítványai vitték
is a táviratot, melyben az állt, hogy segédpüspökké nevezték ki, és hogy azonnali hatállyal induljon vissza. Az
indiánvörösre sült jelölt tábori szerelésben jelent meg
Varsóban, ahol a prímás így fogadta: - Fiam, a Szentatya kinevezett Baziak érsek mellé segédpüspöknek, de
természetesen nem a beleegyezésed nélkül. Háromnapi
gondolkodási idôt kapsz, hogy mérlegeld, egyetemi pályádat fel akarod-e adni. Továbbá tudnád-e vállalni egy
ekkora egyházmegye igazgatásával járó sokrétû feladatokat.
A válasz a következô volt: - Nem kérek három napot.
Én ezt a méltóságot nem kívántam, nem kerestem; de ha
Egyházam kéri tôlem, úgy vállalom. Megtartom mellette egyetemi elôadásaimat is. Egy feltételem azonban van:
azonnal mehessek vissza a vízi táborba, mert ott várnak
rám. És kérem, amíg a torkolathoz le nem érünk, tartsa
titokban, ne publikálja kinevezésem. Ez utóbbit a prímás
szívesen vállalta. Mosolyogva.
1964-ben Krakkó érseke lett, 1967-ben pedig bíborossá nevezik ki. Részt vett a második Vatikáni Zsinaton.
1978-ban, VI. Pál pápa halála után tagja volt a konklávénak, amely megválasztotta I. János Pál pápát, aki 33
nap uralkodás után máig nem tisztázott körülmények
közt elhunyt. Wojtyła érsek visszatért Rómába, hogy
részt vegyen az újabb pápaválasztáson. 1978. október 16án ôt választották pápává. Megválasztásakor mondta el
egyik legnagyobb erejû beszédét, amiben arra buzdított
az embereket, hogy: „Ne féljetek!”
Pápasága mérföldkô volt a Szent Péter utódainak
történetében. 264. volt az egyházfôk sorában, 455 év
óta az elsô nem olasz, és az összes addigi pápa között a
legelsô szláv. Pápai tevékenységét végigkísérte a népek
és vallások közti egyetértés elôsegítése, ennek jegyében
bocsánatot kért az egyház múltbéli bûneiért. Erkölcsi
tanításában konzervativizmus, valamint az emberi élet
és méltóság melletti kiállás jellemezte. Társadalmi kérdésekben egyaránt kritizálta a „létezô” szocializmust és

a kapitalizmust. Szorgalmazta a keresztény gyökerek
megemlítését az Európai Unió alkotmányában. A béke
híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen.
Fontos szerepet játszott az Európai politikai rendszerek
megváltozásában, és nagy szerepe van Lengyelország
történelmében is.
Fontos feladatnak tartotta a fiatalok buzdítását, számos helyen beszélt nekik és róluk. Ô volt az a pápa, aki
az emberek közül jött, maga is átélte a háború okozta
szenvedéseket, hosszú idôn keresztül küzdött betegségével, tehát közelrôl ismerte az emberi szívek legnagyobb
problémáit.
Több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt
be, mint az összes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresztelte „utazó pápá”-nak. Elutazott Nagy-Britanniába,
ahol találkozott az anglikán egyház fejével, II. Erzsébet
brit királynôvel. Járt a többségében ortodox vallású Romániában – az 1054-es nagy egyházszakadás óta ô volt
az elsô pápa, aki meglátogatott egy ortodox többségû
országot. Görögországba is ellátogatott, ahol elôtte ezer
évig nem járt pápa; Damaszkuszban, ahol ô lett a történelem elsô pápája, aki látogatást tett egy mecsetben; és

3

Auschwitzban, ahol szintén nem járt pápa elôtte. 2000ben a Szentföldre utazott; ez az utazás vallási és politikai
szempontból is a legjelentôsebbek közé tartozik. Találkozott két fôrabbival, meglátogatta a Jad Vasem holokauszt-emlékhelyet és imádkozott a Siratófalnál.
II. János Pál pápa kétszer tett látogatást Magyarországon: 1991. augusztus 16. és 20. között, valamint 1996.
szeptember 6. és 7. között. Máriapócsi hivatalos látogatásakor már másodszor írhatott a templom vendégkönyvbe: elsô bejegyzését diákkorában, hátizsákos turistaként tette.
Egyértelmûen modern egyházfô volt abban a tekintetben, hogy kiválóan használta fel a tömegkommunikáció
adta lehetôségeket és lelkipásztori útjait az evangelizáció
céljaira, egyúttal igyekezett leépíteni a pápaság barokkos
pompáját.
II. János Pál pápa számos erkölcsi kérdésben egyháza hagyományaihoz híven konzervatív álláspontot kép-

viselt, ugyanakkor más területeken (fôként a Katolikus
Egyház addigi irányvonalához képest) liberálisabbnak
számított.
A pápa az élethez való jog nevében felemelte szavát az
abortusz, az eutanázia, a halálbüntetés és a fogamzásgátlás ellen. Ellenezte az azonos nemûek házasságát.
1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. Imádságos kapcsolatot ápolt Teréz anyával, akit késôbb boldoggá is avatott.
A Szentatya 2005. április 2-án 21:37 perckor adta
vissza lelkét Teremtôjének. Temetésére április 8-án
került sor, melynek szertartását késôbbi utóda, Joseph
Ratzinger vezette.
Egyik életrajzírója, André Fossard szerint azon kérdésére, hogy melyik lenne az az evangéliumi mondat,
amelyet akkor választana, ha csak egyetlen mondatot
hagyhatna örökül az utókornak, a pápa habozás nélkül
azt válaszolta, hogy „az Igazság szabaddá tesz titeket”.

2011 – A Család Éve
Te nem hagysz el soha. Te velem jössz a legsötétebb éjszakába is, mikor a virrasztók szeme lecsukódik és megmutatkozik a halál.
Te nem hagysz el soha, még át is ölelsz elesettségemben, mert Te anyám vagy.
Ha valahol elhangzik az a szó, hogy ’édesanya’, mindenkinek más jut eszébe. Egy mosoly, egy ölelés, egy szó, egy
gondolat, egy pillanat. Mindenkinek mást jelent. Ez az édesanyák misztériuma.
Május elsô vasárnapján ôket köszöntjük. De ez a nap, nem csak az anyák napja, hanem az élet ünnepe is. Minden
édesanya tanúság amellett, hogy Isten szeret bennünket és új életekkel ajándékoz meg minket. Vagy ahogyan Böjte
Csaba is fogalmaz: Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket nevelni –
Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.
Sok áldásos és boldogító szerep van egy nô életében, de az anyaság valami egészen más. Egy életen át tartó kihívás, mely sokszor a legboldogabbá tesz, máskor viszont keserû érzéseket teremt. Mert anyának lenni nem könnyû
feladat.
Az édesanyák feladata, hogy összhangot teremtsenek a családban. Olyanok ôk, mint a zenekarokban a karmesterek. A legjobban kell ismerniük a zenekar tagjainak minden rezdülését. Ha a család minden ’hangszere’ a legjobbat adja magából, akkor az édesanya vezetésével
gyönyörû szimfónia születhet a családban. Persze az összhangzatban nem téveszthetjük szem
elôl az édesapák szerepét sem. Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.
Jézus ismeri minden édesanya szívének terhét. Ô, akinek édesanyja szegénységgel, nélkülözésekkel küszködött, együtt érez minden dolgozó anyával. Aki a naimi özvegynek visszaadta egyetlen fiát, s haláltusájában a kereszten is megemlékezett édesanyjáról, az ma is átérzi
az anyák fájdalmát. Minden bajban, szükségben vigaszt és segítséget nyújt.
Jöjjenek Jézushoz az anyák gondjaikkal! Elegendô kegyelmet kapnak Tôle gyermekeik
neveléséhez. Minden anya számára, aki terheit a Megváltó lábához akarja lerakni, nyitva
állnak a kapuk. Aki ezt mondta: Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöjjenek, az ma is hívja az anyákat, vezessék hozzá gyermekeiket, hogy megáldja ôket. Az imádkozó anya hite által még az anyja karjában fekvô csecsemô
is a Mindenható árnyékában nyugodhat. Ha közösségben élünk Istennel, mi is várhatjuk, hogy a legelsô percektôl
fogva az isteni Lélek formálja gyermekeiket.
Szent Mónika közbenjárására áldjon meg az Isten minden Édesanyát és Nagymamát!
Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtettél a semmibôl. Hogy üres zsebekbôl
is képes voltál adni. Hogy szerettél bennünket, mikor nem volt bennünk semmi szeretetre méltó.
Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal.
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
Kedves Gyerekek!
Biztosan ti is hallottátok már, hogy május 1-én II. János Pál pápát boldoggá avatják.
Tudjátok mit is jelent, ha valakit boldoggá avatnak?
Katolikus Egyházunk akkor avat boldoggá valakit, ha biztosan úgy érzi, hogy az illetô
már Isten színe elé jutott és biztos benne, hogy a Mennyországban tölti el mindennapjait. Ez az utolsó lépés a szentté avatás elôtt! A boldoggá avatás egy földi jutalom azért,
mert Istenhez méltó, szép és példamutató életet élt.

A KÖVETKEZÔKBEN AZ LESZ A FELADATOD, HOGY KERESD MEG A ZÖLD MEZÔBEN
A FELSOROLT SZAVAKAT, ÉS HA ÖSSZEOLVASOD A KIMARADT BETÛKET, MEGKAPHATOD, HOGY MI VOLT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÉLETÉBEN A LEGFONTOSABB DOLOG!
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2011. március 26-án került megrendezésre egy családi konferencia
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében, melynek
témája a család és vallás kapcsolata volt. A konferenciának a Városháza díszterme adott otthont. A rendezvényen egyházközségünk számos
családja is részt vett. Nagy öröm volt látni, ahogy a gyerekek szaladgáltak, mosolyogtak, együtt játszhattak.
A rendezvény a felnőttek számára is színes programot tartogatott,
hiszen négy előadót is hallhattunk a téma kapcsán. Hatvani Zsófia, református lelkésznő a házasság és a család szentírási alapjait emelte ki,
miszerint „nem jó az embernek egyedül lennie”. (Mz 2,18) A következő előadó, Seffer Attila atya volt, aki a családban leggyakrabban felmerülő problémákról beszélt, külön figyelmet fordítva az elhidegülésre és
az ellenségeskedésre. A harmadik előadó Hostyánszki Péter volt, aki
maga is nagycsaládban él. Előadásában elmondta, hogy az Úr barátként adta mellénk a házastársat, és utalt arra, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátjáért. Minden nap életünket
kell adni a szeretteinkért – hangsúlyozta.
A délután zárásaként pedig a környezettudatos családról hallhattunk
hasznos gondolatokat és számos környezetbarát gyermeknevelési-eszközzel ismerkedhettünk meg.

Április 7-től 9-ig nyílt lehetőségünk
részt venni Egyházközségünkben
a szokásos Nagyböjti Lelkigyakorlaton. Ebben az esztendőben
Geszler Péter atyát tisztelhettük
ismét közöttünk, gondolataival ő
próbált bennünket kicsit ráhangolni a közelgő ünnepre. A három nap alatt a bennünk kialakult
rossz Istenképről hallhattunk, és a
Szentháromságot vettünk „ nagyító alá”. Péter atya elmondta, hogy
Isten az, aki lehajol hozzánk, Jézus
Krisztus az, aki kapcsolatokat teremt velünk és elengedhetetlenül
fontos a Szentlélek, aki felemel
minket Istenhez.
A három nap mindannyiunk lelki épülésére szolgált és ezúton is
köszönjük neki az értékes gondolatokat!
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„Mindent elviselek abban, aki erôt ad.”
BESZÉLGETÉS KOVÁCS FERENCCEL
„Isten általunk akarja szebbé tenni a világot, jobbá tenni a földet, boldogabbá tenni az embereket.”
(Böjte Csaba)
Június a papszentelések hónapja. Ebben az
esztendôben különösen is fontos számunkra, mert városunk szülötte, Kovács Ferenc is
részesül ebben a nagy kegyelemben, hiszen
Bábel Balázs érsek atya Júniusban áldozópappá szenteli. Kiskora óta gyakran láthattuk
ôt Urunk oltáránál szolgálni, mind az Új- és
Ótemplomban is.
Az elmúlt esztendôkrôl, hivatásáról és az arra
való felkészülésérôl kérdeztem, és ô készségesen válaszolt. Az alábbiakban beszélgetésünket olvashatják.
Bizonyára nagyon sokan ismernek Téged az Egyházközségben, de ha valaki esetleg mégsem, kérlek,
mondj néhány szót magadról!
1985-ben adott életet édesanyám szép Magyar Hazánkban, a Petôfi által is nagyon szeretett városban, Kiskunfélegyházán, itt is nevelkedtem. Két testvérem is született még: van egy húgom, Anikó, és egy öcsém, Péter.
Tanulmányaimat szülôvárosomban végeztem, a Darvas József Általános Iskolában kezdtem 1992-ben, majd 1999
ôszétôl a Constantinum Katolikus Gimnáziumban folytattam, végül a Kossuth Lajos Középiskolában fejeztem
be, itt is érettségiztem. Mindig megfogott a hittanórák légköre, éreztem, tapasztaltam, hogy más, mint a többi
tanóra. Hitoktatóimnak sokat köszönhetek, hivatásom alakulását illetôen is.
Milyen kapcsolatot ápolsz az Ótemplommal és az ide járó testvérekkel?
Az „ótemplomi” testvérek is tudják, hogy mindkét helyen, a Szent Szûz kiskunfélegyházi templomában, Ótemplomban, és a Szent István templomban (Újtemplom) is ott vagyok, szolgálok. Ôszintén elmondhatom, mindkét
helyen otthon érzem magam, mindkét templom az atyákkal és a hívekkel együtt a szívemben van. Isten mindkét
hajlékához kedves emlékek kötnek, úgy családi, mint egyéni szempontból. A Szent István királyunkról elnevezett
templomunkban kötöttek szüleim házasságot az Úr oltáránál, itt kereszteltek meg. Az Ótemplomban részesültem az elsô szentáldozásban, ugyanitt kaptam meg a Szentlélek ajándékait is, a bérmálás szentségében. Mélyen
megérintett az a különleges, és csodálatosan szép Mária-tisztelet, amelyet itt, az Ótemplomban megtapasztaltam.
Még most is fülembe cseng a „Szép iria tündöklött, május volt éppen…” kezdetû gyönyörû fatimai ének, amelyet
annyiszor zengtünk. Az ótemplomi testvérek közül többeket közelebbrôl is ismerek, jó a kapcsolatom a hívekkel,
úgy érzem. Sokan imádkoznak értem mindkét templomban.
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Hogyan érezted meg Isten hívását? Mit jelentett számodra az, hogy IGEN-t mondtál az Úr hívására?
Ez nem könnyû kérdés. A meghívás, kiválasztás mindig egy mély, belsô dolog Isten és a meghívott között.
Egy folyamat volt ez, kicsi koromban is érdekelt a „dolog”, aztán felnövekedve változó mértékben, de a szívem
mélyén azért mindig ott volt. Középiskolás éveimben felerôsödött, ekkor a ferences életideál is vonzott, majd ezt
követôen szilárdult meg bennem, hogy mégis „világi” pap leszek. Az, hogy „igen”-t mondtam, elsôsorban azt
jelenti számomra, hogy felelôs vagyok a hozott döntésért. Akiket majd – mint pásztorra – rám bíz az Úr, nem
legeltethetem akárhogy. Olyan legelôt kell biztosítani, amely valóban jó a juhoknak.
Hogyan fogadta a családod a döntésed?
Családom örömmel és megértéssel fogadta döntésem. „Csak jó pap legyél, fiam. Szükség van jó papokra” –
szokta mondani édesapám. Sok áldozattal támogattak szüleim, kezdetektôl, sok imát is kaptam, különösen édesanyámtól.
Az utóbbi esztendôket a papságra való felkészüléssel töltötted. Hogy érezted magad az elmúlt idôszakban?
Hogy teltek a szemináriumi évek?
Visszatekintve a szemináriumi évekre, azt látom, hogy a Gondviselô Isten mennyire végigkísért, mennyire mellettem volt. Megerôsödtem, hogy jól döntöttem az életemrôl. Jobban mondva Isten döntött róla, én elfogadtam...
Az a szokás, hogy minden felszentelendô választ magának egy jelmondatot. Te mit választottál magadnak és mit jelent számodra ez a mondat?
Szent Pál apostoltól választottam, a
Filippieknek írt levelébôl: „Mindent elviselek
abban, aki erôt ad” (Fil 4,13). Ameddig Isten
ad erôt, addig nincs lehetetlen. Megtalálhatom Ôt a tiszta örömökben, és Krisztussal
hordozhatom keresztem.
Bábel Balázs érsek atya Isten kegyelmébôl
hamarosan áldozópappá szentel téged,
milyen érzésekkel indulsz neki a szolgálatnak? Vannak esetleg elképzeléseid a
jövôt illetôen?
Elkövetkezendô papi életemet az Isten
kezébe teszem. Nem akarok nagy dolgokat
(jó értelemben véve). Sokkal inkább szeretnék helyt állni a hétköznapokban, a kis dolgokban, feladataim pontos és hivatásszerû
teljesítésében. Szeretnék ott állni különösen
a szenvedôk, az elhagyatottak, a gyászolók
mellett.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnod az elmúlt éveid történéseit, mi lenne az?
Nem tudnék mást elképzelni magamnak, mint hogy pap legyek...
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK NEVÉBEN EZÚTON KÍVÁNJUK ISTEN BÔSÉGES ÁLDÁSÁT ÉLETÉRE
ÉS HIVATÁSÁRA! 												 (BPR)

Az Imaapostolság májusi szándékai
Általános szándék: Hogy mindazok, akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák
mindig tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.
Missziós szándék: Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak, hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson, és növekedjék az egységben.
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Jézus juhainak imája
Drága Jézus, aki a jó pásztor vagy! Adj nekem csendességet, alázatot, hogy le tudjak mondani
gôgömrôl, hogy meghalljam szavadat, és hallgatni tudjak Rád. Kérlek, adj engedelmességet,
hogy le tudjak mondani önös vágyaimról, hogy követni tudjalak Téged.
Drága, jó Pásztor, ismerj fel engem is juhodnak, fogadj be nyájadba, szólj hozzám is, és az örök élet
hûs forrásához terelj engem. Adj figyelmet és éberséget a szívembe, hogy soha ne vesszek el! Az igaz ösvényen vezess és védelmezz engem a te vesszôddel és pásztorbotoddal, hogy senki se ragadjon el a kezedbôl.
Hiszen ha Te, az Úr vagy az én pásztorom, nem szûkölködöm, mert zöldellô legelôkön adsz helyet,
felüdíted lelkemet, mert nem félek semmi bajtól, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem
minden napján, hogy az Atya házában lakjam idôtlen idôkig, hiszen Te és az Atya egy vagytok. Ámen.
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Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Szent Atanáz püspök és egyháztanító
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
Szent Flórián vértanú
köznap
köznap
Boldog Gizella
Húsvét 3. vasárnapja
köznap
köznap
Boldog Salkaházi Sára szûz és vértanú
Szent Néreusz és Szent
Szent Pongrác vértanú
Achilleusz vértanúk
A Fatimai Boldogságos Szûz Mária
köznap
Húsvét 4. vasárnapja
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
köznap
Szent I. János pápa és vértanú
köznap
Sienai Szent Bernardin áldozópap
Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai,
mexikói vértanúk
Húsvét 5. vasárnapja
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
Szûz Mária, a keresztények segítsége
Pazzi Szent Mária
Szent VII. Gergely pápa
Magdolna szûz
Néri Szent Fülöp áldozópap
Canterbury Szent Ágoston
köznap
Húsvét 6. vasárnapja
Szent István király ereklyéinek átvitele
köznap

Evangélium
Jn 20,19-31
Jn 15,18-21
Jn 14,6-14
Jn 3,16-21
Jn 3,31-36
Jn 6,1-15
Jn 6,16-21
Lk 24,13-35
Jn 6,22-29
Jn 6,30-35
Jn 6,35-40
Jn 6,44-52
Jn 6,52-59
Jn 6,60-69
Jn 10,1-10
Jn 10,11-18
Jn 10,22-30
Jn 12,44-50
Jn 13,16-20
Jn 14,1-6
Jn 14,7-14
Jn 14,1-12
Jn 14,21-26
Jn 14,27-31a
Jn 15,1-8
Jn 15,9-11
Jn 15,12-17
Jn 15,18-21
Jn 14,15-21
Jn 15,26-16,4
Jn 16,5b-11

