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2021. május 29.                 URUNK MENNYBEMENETELE 
                Alleluja + Alleluja +Alleluja 

A mennybemenetel napját az ötödik század óta külön is ünnepli az Egyház, mégpedig a Húsvét utáni 
40. napon. Ez a nap csütörtökre esik. Az Egyesült Államok legtöbb egyházmegyéjében 
(Magyarországon is) a rákövetkező vasárnap emlékezünk meg hitünknek erről a titkáról. 
A mennybemenetel a húsvéti misztérium része. A húsvéti időhöz tartozik, amely Pünkösdig tart. 
Ezért a mennybemenetel ünnepének evangéliuma után nem oltják el és viszik el az oltártól a húsvéti 
gyertyát, hanem ott hagyják egészen Pünkösdig. 

OLVASMÁNY                                                     ApCsel 1, 1–11 
A mennybemenetelről szóló bibliai leírás tanúsítja, hogy beteljesedett a jövendölés, amely szerint a 
Messiás helyet foglal majd Isten jobbján. A szentírási szöveg külön kiemeli, hogy a mennybe ment 
Üdvözítő elküldi a megígért Szentlelket. Ő vezeti és irányítja az Egyház tanúságtételét a világban. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         46. Zsoltár  
Válasz: Ujjongás között ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.     

SZENTLECKE                                                      Ef 1, 17–23 
A mai szentlecke Szent Pál egyik szép imáját közli. Ebben az apostol világosságot kér Istentől, hogy 
a keresztények megértsék: milyen reményre hívta meg őket az Úr, milyen örökséget szán nekik az 
örök életben és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja. 

ALLELUJA                                                          Mt 28, 19a. 20b 
Jézus mondja: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ 
végéig.” 

EVANGÉLIUM                                                 Lk 24, 46–53 
Lukács evangélista szerint a búcsúzó Jézus megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy magáénak vallja 
Egyházát és ezért kísérni fogja kegyelmével. A másik fontos üzenet, hogy a világ végén eljön majd 
ismét. Nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy ítéletet tartson a világ fölött. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, egyúttal ígéretet is teszünk: mindig hűségesek 
maradunk majd ahhoz, aki vándorlásunk társa lett. 

TERÉZ ANYA IMÁJA MÁRIÁHOZ 
Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunk édesanyja, hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál, 
hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt, hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk, ahogy 
te tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!                           Vasváry Krisztína fordítása 

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE 
A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 
1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi 
halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista 
Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet 

soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 
2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar 
Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.  

IMÁDSÁG AZ ELESETT HŐSÖKÉRT 
Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért vívott csatákban és a 
harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk 
küzdelmeiket, szorongatottságaikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: 
Urunk Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben 
megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik az örök békesség 
honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. [...] Add Urunk, hogy hősi halottaink 
életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és buzdítson az igaz 
hazaszeretetre. 

JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA 
A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a hagyomány adataira 
támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. A Jézus Szíve 
tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét 
kifejezte. A személyes egység réven Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi 
dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem valóságos 
emberségének kifejezése, amelyet áldozatul adott értünk. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem 
isten-emberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek 
iránti szeretetet.  

PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA 
Legnagyobb ünnepeit az Egyház vigíliával ünnepli. Pünkösd előestéjén arra emlékezünk, hogy a 
Szűzanya és az apostolok imádkozva várták a Szentlélek eljövetelét. Nekünk is szükségünk van a 
Szentlélek ajándékára. Buzgó és állhatatos imával tegyük erre méltóvá magunkat. 

Jézus élő vízhez hasonlítja a Szentlelket, mert betölti az igazságra 
és a szeretetre szomjazó szívünket. Örömmel merítsünk az élő vizek 
forrásából. 

TRIANON, 1920. JÚNIUS 4. EMLÉKEZETE: 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. * 
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2021. május 29.                 URUNK MENNYBEMENETELE 
                Alleluja + Alleluja +Alleluja 
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