
 IGELAP 
Olvasmány 
Péld 8, 22–31 

Így beszél az isteni Bölcsesség: 
Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, 
ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. 
Az idők előtt teremtett, 
a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. 
Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, 
és a forrásokból még nem tört elő víz. 
Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, 
a halmok előtt születtem, 
amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, 
és a föld első göröngyét sem. 

Ott voltam, amikor az eget teremtette, 
s az ősvíz színének körét megvonta, 
amikor a felhőket fölerősítette, 
s az ősforrások erejét megszabta; 
amikor kijelölte a tenger határát 
– és a vizek nem csaptak ki –, 
amikor lerakta a föld szilárd alapjait. 

Ott voltam mellette, mint kedvence, 
napról napra csak bennem gyönyörködött, 
mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. 

Ott játszottam az egész földkerekségen, 
s örömmel voltam az emberek fiai között. 

Szentlecke 
Róm 5, 1–5 

Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus 
Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsek-
szünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. 

De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a 
szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. 
Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szí-
vünkbe az Isten szeretete. 

Evangélium 
Jn 16, 12–15 

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:  
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban 

eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. 

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni 
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. 

Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hir-
det nektek.” 
 
Pünkösdvasárnap utáni vasárnapon ünnepli a Katolikus Egyház Szentháromság 
vasárnapját, amelyet a néphagyomány kicsipünkösdnek hív. Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek titokzatos egysége lassan két évezred óta a keresztény vallás magját 
jelenti. E nélkül a titok nélkül ugyanis nem érthető sem Isten atyasága, sem Krisztus 
halála és feltámadása, sem pedig a Szentlélek mozgató ereje. 

Ima a Szentháromsághoz 
Áldott vagy, szentháromságos Istenem,  
akire halandó szem nem tekinthet,  
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl,  
s aki mégis megvilágosítod 
szívünk szemét bölcsességed ajándékával, 
és lelkünk belső szobájában 
feltárod magadat számunkra.  
Áldalak téged, 
aki mindeneket fenntartasz!  
Hálát adok neked 
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,  
hanem a szív töredelmében 
és az igazság cselekedeteiben.   
Ámen.  

Forrás: www.szepi.hu 
 

Május 28-án, szombaton tartjuk egyházközségi majálisunkat a Katolikus 
Házban. A jelentkezés és a program részleteit a kihelyezett szórólapokon 
olvashatják. 
Plébániánk nyári napközis tábort és hittanos tábort is szervez a gyerekek-
nek. A táborok részletei és jelentkezési lehetőség a kihelyezett szórólap-
okon olvashatók. 
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Május hónap minden napján a loretói litániát imádkozzuk az esti szentmi-
sék után. 

 

2016. május 22. 
Szentháromság vasárnapja 
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