
 

 

 

6WDXGLQJHU� 
pV� 

+HO\HV�FVDOiG�HPOpNpUH 

'UiJD�ILDP��3HWKĘ�,VWYiQ� 
YDODPLQW�D 

/iV]Oy��3HWKĘ�pV�.DQyF] 
FVDOiG�KDORWWDLQDN�HPOpNpUH 

'UiJD�-y� 

)LXQN��'H]VĘNH� 

6RKD� HO� QHP� P~Oy��
V]HUHWHWWHO�-�HPOpNHN�
NHO� -� D� V]tY�QNEHQ�
pOV]� 

$SD—$Q\D—/DFLND 

6W��6WHSKHQ¶V�2Q-/LQH�
*LYLQJ�DW�KWWSV���WLQ\�RQH�

JLYLQJ�RU 

6FDQ�WKH�45�&RGH�ZLWK�\R�
XU�,-3KRQH�FDPHUD 

:H�ZRXOG�OLNH�WR�FDOO�\RXU�DWWHQWLRQ�WR�WKH�0HPRULDO�:DOO�ORFDWHG�LQ�WKH�EDFN�RI�RXU�FKXUFK��
7KHVH�LQGLYLGXDO���;���LQFK�EUDVV�SODWHV�DUH�WR�PHPRULDOL]H�VRPHRQH��7KHVH�SODWHV�DUH�SRV�
WHG�3(50$1(17/<��7KH�XVXDO�IHH�LV�����������,I�\RX�OLNH�WR�FRQVLGHU�VXFK�PHPRULDO��SOHD�
VH�FRQWDFW�WKH�UHFWRU\����������-�����0D\�*RG�EH�ZLWK�\RX�DQG�EOHVV�\RX� 

&RQVLGHU 

3ODFLQJ 

<RXU 

%XVLQHVV 

$GYHUWLVHPHQW 

+HUH 

)RQWROMD�0HJ� 

+RJ\�,WW� 

-HOHQMHQ�0HJ� 

+LUGHWpVH� 

&RPPHPRUDWH 

/RYHG� 

2QHV 

+HUH 

(POpNH]]HQ 

�0HJ�,WW� 

6]HUHWWHLUĘO� 
KWWSV���SDULVKVRIW�PLQLVWU\RQH 
�FRP�ODQGLQJ�TPY(� 

 

 
,Q�/RYLQJ�0HPRU\�RI�%pOD�
1HYHOĘV�DQG�WKH�1HYHOĘV�
DQG�6WDQNyF]L�GHFHDVHG�

IDPLO\�PHPEHUV 

 

 

7+,5'�681'$<�2)�($67(5 
0$<�������� 

������0$-86��� 
+Ò69e7����9$6È51$3-$� 

67��67(3+(1C6��5��&���0$*<$5�&+85&+ 

'D\�0 7LPH������  5HTXHVWHG�%\� 
 
6DW��$SU��� 
 
6XQ��0D\�� 
 
 
 
 
:HG��0D\�� 
 
)UL��0D\�� 
 
6DW��0D\�� 

 
�����30��(� 
 
�����$0��(� 
 
 
�����$0��+� 
 
�����30��(� 
 
�����30��+� 
 
�����30��(� 
 
�����$0��%� 

 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
0LWWLH�,OOHQ\L�6WHIDQDFFL 
-RVHSK�	�0DU\�+RO]OL 
 
)W��9DV�/iV]Oy�DW\D 
 
/XF\�=XFFD 
 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
(]�VWPLVH��6LOYHU�-XELOHH 
3XVNiV�0DJGROQD 

 
 
 
'DUOH\�)DPLO\ 
$P\�	�&KULVWLH 
 
6]DEy�&VDOiG 
 
6WHLJHU�)DPLO\ 
 
 
 
 
 
 
+RUYiWK�,VWYiQ 

    

����7KLUG�6WUHHW��3DVVDLF��1-������ 
7HOHSKRQH����������-����� 
)D[�����������-����� 
:HE��ZZZ�VWVWHSKHQVSDVVDLF�FRP�� 
(PDLO��VWVWHSKHQVSDVVDLF#JPDLO�FRP 
 

)U��/iV]Oy�%DORJK���3DVWRU 
)U��&HOO������-���-���� 
)U��(PDLO��S�EDORJK�ODV]OR#JPDLO�FRP 
7UXVWHH���7RQ\�7LFKDFKHN��.HUHV]WHV�)HUHQF 
3DULVK�&RXQFLO�3UHVLGHQW���+RUYiWK�,VWYiQ 
6HFUHWDU\��&KULVWLDQQD�6WHLJHU 

�����DP�+DUDQJR]y�/iV]Oy��%iOLQW�$WLOOD��%LUy�*HUJHO\��.HOHPHQ�*HUJĘ��0DUVKDOO�.HQGH��
6FKXOWHVV�1iQGRU��9DUJD�/iV]Oy���'RURJL�.iOPiQ��.RYiFK�%HQHGHN 

)(/2/9$6Ï.��3iQGL�ÈUSiG 
+<016������������� 

0,1'(1.,7�9È5�$�6=(17�,679È1�0$*<$5�7(03/20� %8//(7,1���� 



 

 

³,W�LV�WKH�/RUG�´�0DWWKHZ����� 

 

3OHDVH�MRLQ�XV�WRGD\�DIWHU�WKH������DP�0DVV��IRU�RXU�³&RIIHH�6RFLDO´�DQG�+XQ�
JDULDQ�GRFXILOP��KRVWHG�E\�6]iER�&VDOiG���$OO�DUH�ZHOFRPH� 

3OHDVH�1RWH��� 

3DULVK�0RQWKO\�&DOHQGDU-��3OHDVH�WDNH�D�PRQWKO\�FDOHQGDU�RI�HYHQWV��:H�KRSH�
\RX�FDQ�MRLQ�XV�IRU�RXU�PDVVHV�DQG�DFWLYLWLHV� 

2XU�QH[W�3DULVK�&RXQFLO�PHHWLQJ�ZLOO�EH�RQ�6XQGD\��0D\���QG�DIWHU�WKH����DP�
0DVV� 
 

6DYH�7KH�'DWH� 

6XQGD\��0D\��WK�DIWHU�WKH������DP�&RPPXQLW\�0DVV���3OHDVH�MRLQ�XV�DV�ZH�
FHOHEUDWH�)DWKHU�/DV]OR¶V���WK�³6LOYHU�-XELOHH´�RI�KLV�2UGLQDWLRQ�/XQFKHRQ� 

 

 

Ä$]�ÒU�D]�´�0W����� 
 
 
 
$���-HV�V]HQWPLVH�XWiQ�NiYp]iV�pV�ILOPYHWtWpV�OHV]��PLQGHQNLW�V]HUH�
WHWWHO�YiUXQN� 
 
0LQGHQNL� ILJ\HOPpEH� DMiQOMXN� D� WHPSORP�HOĘFVDUQRNiEDQ� WDOiOW� KDYL�
HJ\Ki]N|]VpJL�HVHPpQ\QDSWiUW� 
 
/HJN|]HOHEE�(J\Ki]WDQiFV�J\ĦOpV�PiMXV���-pQ��D����yUiV�V]HQWPLVH�
XWiQ�OHV]�D�SOpEiQLiQ� 
 
 
)RQWRV�'iWXPRN� 
 
 
0iMXV� �-iQ� �����-NRU� /DFL� DW\D�KiODDGy� V]HQWPLVpW�PXWDW� EH�SDSSi�
V]HQWHOpVpQHN� ���� pYIRUGXOyMD� DONDOPiEyO�� $� V]HQWPLVH� XWiQ� HEpG�
OHV]��PHO\UH�PLQGHQNLW�V]HUHWHWWHO�YiUXQN��5pV]OHWHN�NpVĘEE� 



 

 

³,W�LV�WKH�/RUG�´�0DWWKHZ����� 

 

3OHDVH�MRLQ�XV�WRGD\�DIWHU�WKH������DP�0DVV��IRU�RXU�³&RIIHH�6RFLDO´�DQG�+XQ�
JDULDQ�GRFXILOP��KRVWHG�E\�6]iER�&VDOiG���$OO�DUH�ZHOFRPH� 

3OHDVH�1RWH��� 

3DULVK�0RQWKO\�&DOHQGDU-��3OHDVH�WDNH�D�PRQWKO\�FDOHQGDU�RI�HYHQWV��:H�KRSH�
\RX�FDQ�MRLQ�XV�IRU�RXU�PDVVHV�DQG�DFWLYLWLHV� 

2XU�QH[W�3DULVK�&RXQFLO�PHHWLQJ�ZLOO�EH�RQ�6XQGD\��0D\���QG�DIWHU�WKH����DP�
0DVV� 
 

6DYH�7KH�'DWH� 

6XQGD\��0D\��WK�DIWHU�WKH������DP�&RPPXQLW\�0DVV���3OHDVH�MRLQ�XV�DV�ZH�
FHOHEUDWH�)DWKHU�/DV]OR¶V���WK�³6LOYHU�-XELOHH´�RI�KLV�2UGLQDWLRQ�/XQFKHRQ� 

 

 

Ä$]�ÒU�D]�´�0W����� 
 
 
 
$���-HV�V]HQWPLVH�XWiQ�NiYp]iV�pV�ILOPYHWtWpV�OHV]��PLQGHQNLW�V]HUH�
WHWWHO�YiUXQN� 
 
0LQGHQNL� ILJ\HOPpEH� DMiQOMXN� D� WHPSORP�HOĘFVDUQRNiEDQ� WDOiOW� KDYL�
HJ\Ki]N|]VpJL�HVHPpQ\QDSWiUW� 
 
/HJN|]HOHEE�(J\Ki]WDQiFV�J\ĦOpV�PiMXV���-pQ��D����yUiV�V]HQWPLVH�
XWiQ�OHV]�D�SOpEiQLiQ� 
 
 
)RQWRV�'iWXPRN� 
 
 
0iMXV� �-iQ� �����-NRU� /DFL� DW\D�KiODDGy� V]HQWPLVpW�PXWDW� EH�SDSSi�
V]HQWHOpVpQHN� ���� pYIRUGXOyMD� DONDOPiEyO�� $� V]HQWPLVH� XWiQ� HEpG�
OHV]��PHO\UH�PLQGHQNLW�V]HUHWHWWHO�YiUXQN��5pV]OHWHN�NpVĘEE� 



 

 

 

6WDXGLQJHU� 
pV� 

+HO\HV�FVDOiG�HPOpNpUH 

'UiJD�ILDP��3HWKĘ�,VWYiQ� 
YDODPLQW�D 

/iV]Oy��3HWKĘ�pV�.DQyF] 
FVDOiG�KDORWWDLQDN�HPOpNpUH 

'UiJD�-y� 

)LXQN��'H]VĘNH� 

6RKD� HO� QHP� P~Oy��
V]HUHWHWWHO�-�HPOpNHN�
NHO� -� D� V]tY�QNEHQ�
pOV]� 

$SD—$Q\D—/DFLND 

6W��6WHSKHQ¶V�2Q-/LQH�
*LYLQJ�DW�KWWSV���WLQ\�RQH�

JLYLQJ�RU 

6FDQ�WKH�45�&RGH�ZLWK�\R�
XU�,-3KRQH�FDPHUD 

:H�ZRXOG�OLNH�WR�FDOO�\RXU�DWWHQWLRQ�WR�WKH�0HPRULDO�:DOO�ORFDWHG�LQ�WKH�EDFN�RI�RXU�FKXUFK��
7KHVH�LQGLYLGXDO���;���LQFK�EUDVV�SODWHV�DUH�WR�PHPRULDOL]H�VRPHRQH��7KHVH�SODWHV�DUH�SRV�
WHG�3(50$1(17/<��7KH�XVXDO�IHH�LV�����������,I�\RX�OLNH�WR�FRQVLGHU�VXFK�PHPRULDO��SOHD�
VH�FRQWDFW�WKH�UHFWRU\����������-�����0D\�*RG�EH�ZLWK�\RX�DQG�EOHVV�\RX� 

&RQVLGHU 

3ODFLQJ 

<RXU 

%XVLQHVV 

$GYHUWLVHPHQW 

+HUH 

)RQWROMD�0HJ� 

+RJ\�,WW� 

-HOHQMHQ�0HJ� 

+LUGHWpVH� 

&RPPHPRUDWH 

/RYHG� 

2QHV 

+HUH 

(POpNH]]HQ 

�0HJ�,WW� 

6]HUHWWHLUĘO� 
KWWSV���SDULVKVRIW�PLQLVWU\RQH 
�FRP�ODQGLQJ�TPY(� 

 

 
,Q�/RYLQJ�0HPRU\�RI�%pOD�
1HYHOĘV�DQG�WKH�1HYHOĘV�
DQG�6WDQNyF]L�GHFHDVHG�

IDPLO\�PHPEHUV 

 

 

7+,5'�681'$<�2)�($67(5 
0$<�������� 

������0$-86��� 
+Ò69e7����9$6È51$3-$� 

67��67(3+(1C6��5��&���0$*<$5�&+85&+ 

'D\�0 7LPH������  5HTXHVWHG�%\� 
 
6DW��$SU��� 
 
6XQ��0D\�� 
 
 
 
 
:HG��0D\�� 
 
)UL��0D\�� 
 
6DW��0D\�� 

 
�����30��(� 
 
�����$0��(� 
 
 
�����$0��+� 
 
�����30��(� 
 
�����30��+� 
 
�����30��(� 
 
�����$0��%� 

 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
0LWWLH�,OOHQ\L�6WHIDQDFFL 
-RVHSK�	�0DU\�+RO]OL 
 
)W��9DV�/iV]Oy�DW\D 
 
/XF\�=XFFD 
 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
3HRSOH�RI�WKH�3DULVK 
 
(]�VWPLVH��6LOYHU�-XELOHH 
3XVNiV�0DJGROQD 

 
 
 
'DUOH\�)DPLO\ 
$P\�	�&KULVWLH 
 
6]DEy�&VDOiG 
 
6WHLJHU�)DPLO\ 
 
 
 
 
 
 
+RUYiWK�,VWYiQ 

    

����7KLUG�6WUHHW��3DVVDLF��1-������ 
7HOHSKRQH����������-����� 
)D[�����������-����� 
:HE��ZZZ�VWVWHSKHQVSDVVDLF�FRP�� 
(PDLO��VWVWHSKHQVSDVVDLF#JPDLO�FRP 
 

)U��/iV]Oy�%DORJK���3DVWRU 
)U��&HOO������-���-���� 
)U��(PDLO��S�EDORJK�ODV]OR#JPDLO�FRP 
7UXVWHH���7RQ\�7LFKDFKHN��.HUHV]WHV�)HUHQF 
3DULVK�&RXQFLO�3UHVLGHQW���+RUYiWK�,VWYiQ 
6HFUHWDU\��&KULVWLDQQD�6WHLJHU 

�����DP�+DUDQJR]y�/iV]Oy��%iOLQW�$WLOOD��%LUy�*HUJHO\��.HOHPHQ�*HUJĘ��0DUVKDOO�.HQGH��
6FKXOWHVV�1iQGRU��9DUJD�/iV]Oy���'RURJL�.iOPiQ��.RYiFK�%HQHGHN 

)(/2/9$6Ï.��3iQGL�ÈUSiG 
+<016������������� 

0,1'(1.,7�9È5�$�6=(17�,679È1�0$*<$5�7(03/20� %8//(7,1���� 



2022. május 1.                 HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 
                        Alleluja  +  Alleluja  +  Alleluja 
           

A hit a keresztény élet alapja. Mi törekszünk arra, hogy becsületesen éljünk, kötelességeinket 
teljesítsük, embertársainkat szeressük, mert hiszünk Istenben, aki lát minket, számontartja és 
megjutalmazza tetteinket. Mi türelmesen hordozzuk keresztjeinket és elfogadjuk a halált is, mert 
hisszük, hogy a földi élet csak zarándokút. A végállomás odaát van, ahol már nem lesz könny és 
szenvedés, hanem örökkétartó öröm és boldogság. 

OLVASMÁNY                                  ApCsel 5, 27b–32. 40b–41 
A keresztény élet velejárója a tanúságtétel. Hirdessük Jézus életét, halálát és feltámadását. De ne 
csupán szavunkkal, hanem életünkkel is. Sőt ezt a kötelességünket teljesítenünk kell akkor is, ha 
üldöztetéssel jár. Az apostolok erre szép példát mutattak nekünk. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                        29. Zsoltár  
Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.  

SZENTLECKE                                                   Jel 5, 11–14 
János apostol látomásban ismeri meg azt, aki szól hozzá, küldetést ad neki, Jézust. Ő az Isten 
Báránya, akit megöltek, de él és uralkodik az emberek, sőt az egész kozmikus világ fölött is. 
Szenvedésével és feltámadásával érdemelte ki a mindenség dicséretét. 

ALLELUJA                                              
Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen. 

EVANGÉLIUM                                                   Jn 21, 1–19 
A mai evangélium is tanúsítja, hogy az apostolok munkájának sikere elsősorban nem az ő 
erőfeszítésüktől függ, hanem Jézus kegyelmi ajándéka. 
A mai nap evangéliuma Jézus megjelenéseinek sorát folytatva elbeszéli, miként erősítette meg az 
apostolokat feltámadása után negyven nap alatt, s miként adta meg utolsó tanításait és egyházalapító 
intézkedéseit. 
Jézus a túlsó partról ma is figyeli, irányítja és segíti Egyházának munkáját. Az Egyház viszont Péter 
utódán keresztül tanúskodik a világ végéig a Krisztus iránt való szeretetéről és hódolatáról. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus a Tibériás-tónál kenyérrel és hallal vendégeli meg tanítványait. Mi az Eucharisztia asztalánál 
élvezzük az ő vendégszeretetét. Fogadjuk mindig örömmel a lakomára való hívását. 

EGY GONDOLAT 
Krisztus feltámadása magában hordja valamennyiünk testi feltámadásának ígéretét és zálogát. 
Krisztus nem önmagáért támadt fel, hiszen istenségének nem árthatott a halál. Hanem azért, hogy 
föltámadt szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért Húsvét a keresztény 
reménységnek, az örökkévalóságba beletekintő bizakodásnak ünnepe. * Felértünk a győzelem 
hegyére, a világosság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett. 

ELMÉLKEDÉS 
NYISD MEG, URAM, szívünket, nyisd meg, Uram, fülünket a végtelen felé, hogy megérezzük és 
meghalljuk a végtelenség távlatait, szélességét, hosszúságát, irgalmad nagyságát és mélységeit. Mert 
te igazában nem a vad haragvás, nem a szörnyű ítélet, hanem a szív Istene vagy.       Erich Przywara 
                                                        

ALLELUJA 
Az Alleluja a héberből származik, és szó szerint annyi: Hallelu-Jah = Dicsérjétek Jahvét, az Istent. A 
szentmisében az alleluja előhang az evangéliumhoz: Krisztus érkezését jelentő ünnepi harsona. 
Énekeljük lelkesen! 

IMA A KERESZT ELŐTT 
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt 
és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyen a te szent és igaz parancsodat.               
                    Assisi Szent Ferenc 

MÁJUSI LITÁNIA 
MÁJUSI SZŰZ MÁRIA-ÁJTATOSSÁG 

Május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, a lorettói 
litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi 
áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával.  
Az első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. A 19. század elején 
már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. VII. Piusz pápa 1815-ben búcsút is 
engedélyezett hozzá. 

Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát... 
MOST SEGÍTS MEG MÁRIA... 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol 
már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted 
meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas 
Szűzanya! Amen. 

Imádkozzunk a magyar édesanyákért és nagyanyákért ezen a 
vasárnapon, mivel  hazánkban és több országban  

ma tarják az Anyák napját. 

IN MEMORIAM
MINDSZENTY JÓZSEF

bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
* Csehimindszent, 1892. március 29.

+ Bécs, 1975. május 6.
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Passaic, 1974. május 19.
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utódán keresztül tanúskodik a világ végéig a Krisztus iránt való szeretetéről és hódolatáról. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Jézus a Tibériás-tónál kenyérrel és hallal vendégeli meg tanítványait. Mi az Eucharisztia asztalánál 
élvezzük az ő vendégszeretetét. Fogadjuk mindig örömmel a lakomára való hívását. 

EGY GONDOLAT 
Krisztus feltámadása magában hordja valamennyiünk testi feltámadásának ígéretét és zálogát. 
Krisztus nem önmagáért támadt fel, hiszen istenségének nem árthatott a halál. Hanem azért, hogy 
föltámadt szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért Húsvét a keresztény 
reménységnek, az örökkévalóságba beletekintő bizakodásnak ünnepe. * Felértünk a győzelem 
hegyére, a világosság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett. 

ELMÉLKEDÉS 
NYISD MEG, URAM, szívünket, nyisd meg, Uram, fülünket a végtelen felé, hogy megérezzük és 
meghalljuk a végtelenség távlatait, szélességét, hosszúságát, irgalmad nagyságát és mélységeit. Mert 
te igazában nem a vad haragvás, nem a szörnyű ítélet, hanem a szív Istene vagy.       Erich Przywara 
                                                        

ALLELUJA 
Az Alleluja a héberből származik, és szó szerint annyi: Hallelu-Jah = Dicsérjétek Jahvét, az Istent. A 
szentmisében az alleluja előhang az evangéliumhoz: Krisztus érkezését jelentő ünnepi harsona. 
Énekeljük lelkesen! 

IMA A KERESZT ELŐTT 
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt 
és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyen a te szent és igaz parancsodat.               
                    Assisi Szent Ferenc 

MÁJUSI LITÁNIA 
MÁJUSI SZŰZ MÁRIA-ÁJTATOSSÁG 

Május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, a lorettói 
litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi 
áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával.  
Az első ilyen jellegű ájtatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta P. Ansaloni SJ. A 19. század elején 
már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. VII. Piusz pápa 1815-ben búcsút is 
engedélyezett hozzá. 

Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát... 
MOST SEGÍTS MEG MÁRIA... 

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol 
már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted 
meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas 
Szűzanya! Amen. 

Imádkozzunk a magyar édesanyákért és nagyanyákért ezen a 
vasárnapon, mivel  hazánkban és több országban  

ma tarják az Anyák napját. 

IN MEMORIAM
MINDSZENTY JÓZSEF

bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
* Csehimindszent, 1892. március 29.

+ Bécs, 1975. május 6.
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

Passaic, 1974. május 19.


