
 IGELAP 
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? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül 
beszélni, ahogy te hallottad, — és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtet-
te, 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, sen-
ki 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!” 

Szentlecke 
Róm 8, 14-17 

Testvéreim! Akiket Isten Lelke 
vezérel, azok Isten fiai. Nem a 
szolgaság lelkét kaptátok ugyan-
is, 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 örö-
kösei, Krisztusnak pedig társörö-
kösei. Előbb azonban szenved-
nünk kell vele együtt, hogy vele 
együtt meg is dicsőüljünk. 

Evangélium 
Mt 28, 16-20 

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! Keresz-
teljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak meg-
tartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 

MI VALÓJÁBAN A HÁROMSÁG-TAN? 
(…) érdemes tisztázni, mit is értenek a ke-

resztények a háromság-tan alatt. Semmikép-
pen nem azt, hogy három Isten létezik: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek (triteizmus). Azt 
sem, hogy egyetlen Isten van, aki három meg-
jelenési formában vonult be a történelembe, 
először úgy, mint Atya, majd úgy, mint Fiú, 
végül pedig mint Szentlélek, de valójában 
ugyanarról a személyről van szó, csak a kü-
lönböző korszakokban más névvel illették 
(modalizmus). Az egyház által elfogadott há-

romság-tan kimondja, hogy egyetlen Isten van, azonban a Biblia bizonyságtétele 
alapján az Atya, a Fiú és a Szentlélek olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek-
kel csak az egy igaz Isten rendelkezhet, és olyan dolgokat tesz, amit csak az egy 
igaz Isten tehet. Egyszerűbben fogalmazva: Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a 
Szentlélek, még sincs három Isten, hanem csak egy. 

Isten számunkra a maga teljességében felfoghatatlan és kiismerhetetlen. Min-
den egyes újabb megszerzett információ róla gazdagítja az életünket, és tisztábbá 
teszi a megértésünket, istenképünket. (…) Adjunk hálát annak, aki megmentett 
minket, és vérével megváltott. Térdeljünk le, és csodálkozzunk rá a fenségére. 
Imádjuk az egy Istent, aki Atya, Fiú és Lélek, még sem három Isten, hanem csak 
egy. Az Egyetlen. A Minden. Az Élet. 

részlet Tóth-Simon Károly: A SZENTHÁROMSÁG TITKA c. tanulmányából 
 

A héten lesz elsőpéntek, az esti szentmise után a Jézus-szíve litániát imádkozzuk. 

Június 7-én, elsővasárnap az esti szentmise előtt 17.00 órától rózsafüzért imád-
kozunk a templomunkban, majd titokcserére kerül sor. 

A szegedi szerzetesek elhurcolásának 65. évfordulója alkalmából szentmisére 
hívjuk a híveket templomunkba, június 9-én 18.00 órai kezdettel. A szerzetesek 
évében emlékezünk meg a rendek működésének betiltásakor történt erőszakos 
cselekmények elszenvedőiről, és imádkozunk azok kitervelőiért és végrehajtóiért. 
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Plébániánk nyári napközis tábort és hittanos tábort is szervez a gyerekeknek. A 
táborok részletei és jelentkezési lehetőség a hitoktatóknál és a plébániai irodá-
ban lehetséges. 
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