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2021. június 12.           Pünkösd utáni első vasárnap       
    SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  

A Szentháromság hitünk legnagyobb titka. Értelmünk fel nem foghatja, de szívünkhöz nagyon is 
közel van. Tisztelete pedig áthatja egész keresztény életünket. A három személyű egy Isten 
megvallásával lettünk keresztények; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük és fejezzük be 
minden imádságunkat. Keresztény életünk öröme és boldogsága, hogy az Atya gyermekei, a Fiú 
testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. A Szentháromság titka által felismerjük, hogy Isten 
nemcsak végtelen hatalom, hanem lényege a Szeretet – nemcsak teremtményei iránt, hanem 
mindenekelőtt belső, egyáltalán nem magányos életében. 
A Szentháromság legszebb megvallása és imádása a Te Deum (Hozsanna 276 A) imádkozása vagy 
éneklése. 

KEZDŐÉNEK 
Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot 
gyakorolt velünk. 

OLVASMÁNY                                                         Péld 8, 22–31 
A szöveg kettős tanítást ad Istenről. Az egyik az, hogy az ő létéhez hozzátartozik a bölcsesség 
éppúgy, mint a szentség és a hatalom. A másik pedig az, hogy bölcsessége vezette a teremtés 
műveiben. Nem ötlet szerint alkotta meg a világot, hanem örök terve szerint. A világban 
felismerhető ez az isteni elgondolás, különösen akkor, ha az üdvösség történetét is figyelembe 
vesszük. Abban kifejezésre jut, hogy a világ egyúttal Isten szeretetének tárgya. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                            8. Zsoltár  
Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

SZENTLECKE                                                      Róm 5, 1–5 
A megváltás gyümölcse az, hogy Isten maga ajándékoz meg bennünket a megigazulással. Elfogad 
bennünket, és magához hasonlóvá tesz. Ezért buzdít Szent Pál apostol, hogy éljük át állapotunkat 
úgy, mint békét, mint megnyugvást Isten közelében. Ő határozott  reményre hívott meg bennünket, s 
ez a legnagyobb kiváltságunk. Így a megpróbáltatások ellenére hűségesek tudunk maradni. Főleg 
azért, mert a bennünk lakó Szentlélek állandó biztosítéka Isten szeretetének, s nekünk is megadja 
ajándékba, hogy szeretetét viszonozhassuk. 

ALLELUJA                                                                  Vö. Jel 1, 8 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra! 

EVANGÉLIUM                                                  Jn 16, 12–15 
Jézus már búcsúbeszédében bepillantást engedett a Szentháromság titkába. Földi életében arra 
törekedett, hogy megdicsőítse az Atyát, viszont az Atyától azt várja, hogy dicsőítse meg őt emberi 
természete szerint is. A Szentlelket azért küldi el az Atyától, hogy művét befejezze, és egyúttal a 
világ előtt is kibontakoztassa dicsőségét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata tehát a kölcsönös 
szeretet és a szeretetben való egység. Ez az élet teljessége, s mi a kinyilatkoztatásban ennek 
kicsordulását kaptuk, amely majd a színelátásban tárul fel egészen előttünk. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
Az Eucharisztia vétele nemcsak Krisztussal, hanem az Atyával és a Szentlélekkel is összekapcsol 
minket. A szeretet szentsége ugyanis növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, amely a 
Szentháromság élete bennünk. Mindezt tudatosítsuk magunkban, és éljünk ennek szellemében. 

ELMÉLKEDÉS 
Te Háromság! Egyedülléted nem árvaság, hanem a tökéletes lét. Annál megfoghatatlanabb, hogy 
másokat is létrehoztál, olyanokat, akik egy arasznyival sem képesek fokozni boldogságodat... És ha 
már alkottál, miért olyan világot, amelyben ott tátong a hitványságnak, a dölyfnek, az 
istenkáromlásnak, a kegyetlenségnek, a kárhozat boldogtalanságának esélye? Titok is vagy, nemcsak 
Lét: nem húzhatjuk félre fátyladat, de rendületlenül bízunk jóságodban, amely Létedből következik.     

                       Newmann bíboros nyomán 

A KERESZTÉNY ÉLET ALAPJA 
A keresztény élet valójában csak az Atyával, Krisztussal és a Szentlélekkel való eleven kapcsolatban 
találja meg mély jelentését, értelmét az Egyházban és a világért. Alapvetően szükséges tehát, hogy 
megértsük és állandóan tudatában legyünk: a keresztény életben az az elsődlegesen fontos, hogy 
közvetlen és személyes kapcsolatban legyünk az Isteni Személyekkel. Isten szeretete tesz minket 
kereszténnyé, és őt akarjuk mindenekfelett viszontszeretni; ez marad a lényeg még akkor is, ha 
ennek a szeretetnek a másokat szolgáló odaadásban kell kifejeződnie, amikor is Isten azt 
parancsolja, hogy úgy szeressük őket, amint ő. Ebből az következik, hogy a kereszténynek állandóan 
ezt a mély Isten-élményt kell magában táplálnia, állandóan egész lényével őfelé kell fordulnia.                                
                    A. Pigna karmelita nyomán 

RÖVID FOHÁSZOK 
A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek! * A 
Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet 
egységére az egész keresztény világot! * A Szentháromság 
kiáradó szeretete vezessen minden embert az Evangélium 
világosságára! * A Szentháromság egysége és békéje 
uralkodjék a népek és vezetőik szívében! * Az Atya 
hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze 
meg családjaink egységét és boldogságát! * A 
Szentháromság színelátására jussanak elhunyt szeretteink 
és jótevőink! 

Kérünk téged, hallgass meg minket! 
         + + + 

JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA 
Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretetének a jele. Amikor Jézus Szívét tiszteljük, akkor a 
mennyei Atya iránt, illetve irántunk való szeretetére gondolunk. Úgy szerette Jézus a mennyei Atyát, 
hogy életét adta az ellene elkövetett emberi bűnök és bántások megengesztelésére. Úgy szeretett 
Jézus bennünket, hogy halálba ment, csak hogy minket a mennyei Atyával kiengeszteljen és az Ő 
isteni áramkörébe újra bekapcsoljon. A Jézus Szíve tisztelet lényege: az engesztelés, Krisztus 
követése és önmagunk fölajánlása. 

Szentlélek Plébániatemplom,  
Budapest, Kassai tér



2021. június 12.           Pünkösd utáni első vasárnap       
    SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  
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PÁDUAI SZENT ANTAL 
(1195 – 1231) * Június 13.

Szent Antal Portugáliában született. A szegénységet hirdető Assisi Szent Ferenc követője lett már 
annak életében. Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a 
krisztusi egyszerűség és szelídség szentje.  
A legenda Szent Antal alakját sokféle történettel fonta 
körül: a gyermek Jézust a karján hordozta, a tenger 
halainak prédikált – mint valamikor Ferenc az ég 
madarainak. Egyszer egy eretnek, aki tagadta Krisztus 
jelenlétét az Oltáriszentségben, azt mondta, hogy addig 
nem hisz, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség 
előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az 
Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval. Akkor 
annak öszvére hirtelen két első lábára ereszkedett, és 
meghajtotta fejét a Szentség előtt. 
Páduai Szent Antal, akinek szobra, képe, perselye szinte 
minden katolikus templomban megtalálható, az utasok, a 
szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők 
patrónusa. Segít az elveszett tárgyak megtalálásában. 
Jelképei a liliom, a gyermek Jézus, az égő szív, a tűz, a 
hal, a szamár, a monstrancia és az ostya. 
Földi maradványait és ereklyéit a padovai Szent Antal-
bazilika őrzi. Antal Padova városának északi részén, 
Arcellában halt meg egy klarissza monostor közelében 
1231-ben, és azóta is a keresztény nép egyik 

legkedvesebb pátrónusa. Testét, végakarata szerint a Santa Maria Mater Domini-kápolnában 
temették el.  
 

SZENT ANTAL MONDÁSAI 
Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem boldogabb, egy 
szív sem vidámabb, mint az, aki szívében Istent hordozza. – 
Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez 
biztosít, hogy a hullámok el ne sodorják. – Isten soha meg nem 
szűnik gyermekeinek Atyja lenni. 

ÉNEK SZENT ANTALRÓL 
Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át, Páduának csillagára, 
Szent Antal terád, bízva hozzád fordulunk, bajainkban 
gyámolunk, hallgat szádra, hő imádra Jézus jó Urunk. * Tiszta 
férfi, karjaidban a kis Jézus ül, szólj mellettünk, mert szavadra 
rajtunk könyörül, boldog, aki rád figyel, nyomdokodban indul 
el, Krisztus útján hős erényre, égig juthat el. 

            Páduai Szent Antal Templom, Budapest 

 
ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN 

Június 15.
Esztergom, 1235/1239 – Gniezno (Lengyel-ország), 

1298. június 11.
Királyi és szent család sarja. Szülei: IV. Béla és a görög 
császári családból való Laszkarisz Mária Szent Ferenc III. 
rendjének tagjai. A szülői házban öt évet tölthetett, utána 
szülei Krakkóba vitték, és nővére, Szent Kinga gondjaira 
bízták. Szent életű nővérében megtalálta példaképét. 1256-ban 
Boleszláv herceg felesége lett és utána férjével Nyugat-
Lengyelországba költözött. 23 évet élt példás keresztény 
házasságban. Férjének úgy engedelmeskedett, akárcsak az 
Úrnak (Ef 5, 22). Véleményét, akaratát sohase akarta 
ráerőszakolni urára. Nem vitatkozott, nem védekezett akkor 
sem, amikor rossz tanácsadók férjét ellene hangolták. 
Imádkozott, tűrt és várt. S amikor a hamis tanácsadók 
gonoszságára fény derült, Isten mindent visszaadott neki: ura 
szeretetét, tiszteletét, elismerését. Három leánygyermek 

született házasságukból. Ezeket nagy gonddal nevelte, amellett 
napjai imában, vezeklésben és jó cselekedetekben teltek. Templomok építése, betegek gondozása, 
szegények, árvák felkarolása voltak legkedvesebb foglalatosságai. Amikor férje hadba vonult, hol 
németek, hol litvánok ellen, Jolán megsokszorozta imádságait. Azt is kérte, őrizze meg Isten férjét a 
kegyetlenkedés, a bosszú indulatától. S mikor egyszer férje halálos sebbel tért vissza a csatából, 
éjjel-nappal ápolta s elkészítette az elköltözésre, arra a „kis időre”, amíg nem látják egymást. 
Férje halála után elosztotta vagyonát rokonai és az Egyház között, s visszatért a krakkói udvarba, 
Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, ekkor a 
két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 
évet töltöttek Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 
1292-ben Jolán átköltözött a gnieznoi klarissza kolostorba, 
amelyet férje alapított. (Itt volt már egyik lánya is.) Apátnővé 
választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, 
rejtetten viselt szenvedései egyesítették a megfeszített 
Krisztussal, aki gyakran megjelent neki s halála napját is előre 
megmondta neki. A gnieznoi kolostor kápolnájában temették 
el. Tisztelete halála után mindjárt megkezdődött. Évszázados 
tiszteletét XII. Leó pápa hagyta jóvá 1827-ben. 

KÖNYÖRÖGJÜNK! 
Mindenható, örök Isten, te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted 
szent Fiad keresztjének alázatos hordozására: a kemény önmegtagadó életre. Érdemeiért és 
közbenjárására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen.
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Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, ekkor a 
két nővér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, ahol 12 
évet töltöttek Istennek szentelt életben. Kinga halála után, 
1292-ben Jolán átköltözött a gnieznoi klarissza kolostorba, 
amelyet férje alapított. (Itt volt már egyik lánya is.) Apátnővé 
választották, de úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázata, 
rejtetten viselt szenvedései egyesítették a megfeszített 
Krisztussal, aki gyakran megjelent neki s halála napját is előre 
megmondta neki. A gnieznoi kolostor kápolnájában temették 
el. Tisztelete halála után mindjárt megkezdődött. Évszázados 
tiszteletét XII. Leó pápa hagyta jóvá 1827-ben. 

KÖNYÖRÖGJÜNK! 
Mindenható, örök Isten, te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted 
szent Fiad keresztjének alázatos hordozására: a kemény önmegtagadó életre. Érdemeiért és 
közbenjárására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen.
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