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URUNK MENNYBEMENETELE 
 
Az Úr Jézus oda ment el, ahonnan érkezett, és ahová egész 
életében visszautalt. A Jóistentől jött, Benne élt egész földi 
életében, és oda is tért vissza feltámadása után. Amikor 
megalázta önmagát, kiüresítette az istenségét és teljesen 
emberré lett – ezt a szálat mindvégig a teljes mélységében 
megőrizte –, hogy az élete az Atya folytonos imádásában 
megmaradt. Ugyanazzal a belső ragaszkodással töltötte el a 
negyven napot böjtben és a Jóisten imádásában a pusztában, 

amikor megkísértette a 
Sátán, és ugyanazzal a 
belső önátadással mond-
ta ki a keresztfán: „Is-
tenem, Istenem, miért 
hagytál el engem?” 
Semmilyen szál nem ke-
letkezett és nem szakadt 
meg az Atya és közte – 
onnantól, amikor a vi-
lágba lépett, és akkor 

sem, amikor a halál fogságába került. Mert átment ugyan a 
halálon, de az semmit sem tudott ártani neki, romlást nem 
láthatott, mert élete az Istenben volt elrejtve. A mennybemenetel 
ünnepe megerősít bennünket abban, amit az Úr Jézus mond 
az evangélium felolvasott soraiban, hogy „aki hisz és meg-
keresztelkedik, üdvözül. Vagy, ahogy másutt így olvashatjuk: 
„mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mind-
örökké.” Ez az Úr Jézus élete bennünk, ez az Atya élete 
bennünk. Ki mennyire tudja átadni magát az irgalmas Isten 
szeretetének napról-napra, megélheti annak a mélységeit! A 
mennyei Atya a mi időnkben is elküldi az Úr Jézust, aki 
szívünk mélyén újra kinyilatkoztatja nekünk az Atyát. Eljön 
hozzánk az Isten Országa és annak igazsága. Ennek az igaz-
ságnak része, hogy az Atya országa nem ez a világ. Ha 
ebből a világból lenne az Atya Országa, az Úr Jézusnak nem 
kellett volna elmennie, de az Úr Jézus elment az Atyához, 
ahol minden az Atyáé. Ebben a világban még az ördögöt, a 
gonoszság fejedelmét kell a lelkekből kiűzni a tanítványoknak, 
még a kígyók ártalmas harapásától kell tartani, még halálos 
méreg fenyegetheti az embert, a betegségektől félhetünk. 
Az Úr Jézus megmutatta és ma is megmutatja, hogy ő Úr 
mindezeken, ha teljes hittel segítségét kérjük. De még az 
ember szabad akaratából választhat a jó, Isten uralma és a 
rossz, a hazugság lelkének világa között. Az Úr Jézus 
felszólít ma bennünket is: „Menjetek!” Ti többet tudtok, 
többet átéltetek, ti velem voltatok – mondjátok el a többieknek, 
más embereknek, akik nem ismernek még engem, hogy az 
Úr Jézusnál van a szívetek. Hogy nem csalódtatok Benne! 
Hogy szeretettel ajánljátok Őt! Akkor lesz a szívetek nyugodt, 
ha az Úr Jézust nemcsak imádjátok, hanem át is tudjátok 
nyújtani Őt! Minden szentmise befejező mondata ez: Ite, 
menjetek. Missa est, Küldetésetek van! Örömötök legyen 
abban, ha egy ember a környezetetekben legalább elgondol-
kodik arról, hogy Ti nyíltan felmeritek vállalni az Úr Jézust, 
mint az életetek Urát. 

   (P. Tokár János) 

Szent Rita ünnepén  
 
Szent Rita az umbriai Roccaporénában született 1381 körül. 

Csak szülei unszolására ment férjhez, 
mert szerzetesnővér szeretett volna 
lenni. Durva természetű, italozó férjét 
állhatatos imádsággal és béketűréssel 
átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott 
és segítette a szegényeket. Férje és 
gyermekei halála után Casciában az 
Ágoston-rendi apácák kolostorába 
lépett. A szegénység, a fegyelem, a 
szeretet, a hősies tűrés, a szolgálat 
és a betegápolás mintaképe volt.  

Szívesen elmélke-
dett Jézus szenve-
déséről és kereste 
a szenvedő Jézus-
sal való azonosu-
lást. Hosszú, fáj-
dalmas betegség 
után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldog-
ságtól ragyogó arccal halt meg 1447. május 22-én. VIII. 
Orbán pápa boldoggá, XIII. Leó pápa szentté avatta. Tisztelete 
napjainkban terjed a nehéz ügyekben sokszor tapasztalt köz-
benjárása miatt. Szent Rita az erkölcsi hősiességben példa-
képünk, nehéz kilátástalan helyzetben közbenjárónk. 
Könyörögjünk: Szent Rita, te Urunk Jézus Krisztus szenve-
désének részese lettél, imádkozz értünk, hogy az élet próba-
tételeit lelki türelemmel viseljük és a türelemből nagyobb 
szeretetre jussunk. A jó Isten csodákkal tüntetett ki és ritka 
lelki javakban részesültél, légy szószólónk és segítőnk nehéz 
helyzeteinkben. Erős bizalommal kérjük segítségedet nagy 
szükségünkben.  Gyarló imáinkat vidd a Fölséges színe elé, 
buzgó közbenjárásoddal kérj meghallgatást kéréseinkre. 
Tekints Jézus irgalmas szívére. Támogass bennünket, hogy 
összeszedett imádságunk meghallgatásra találjon. Ámen.  
 
Rózsa-áldás 
 
Könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Fiadnak, a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak feltámadásával 
megörvendeztetted a világot és 
megerősítetted reményünket, hogy 
a szenvedés türelmes elviselése 
a megdicsőüléshez vezet. Szent 
Rita ünnepén + áldd meg és szen-
teld meg ezeket a viruló rózsákat 
és töltsd el szívünket reménnyel 
és a Szentlélek vigasztalásával, 
hogy földi próbatételeink az örök 
dicsőség koronáját szerzik meg 

számunkra. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.  

  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll
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Templomunk Építéstörténeti tudományos dokumentációja 
– Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi Doku-
mentációs Központ összeállítása 
 
A múlt héten vehettem kézbe templomunk Építéstörténeti 
Tudományos Dokumentációját és Műemléki Értékleltárát. 
A 356 oldalas munka tar-
talmazza az eddig ismert 
összes forrásmunkát, és új 
művészettörténeti kutatá-
sokkal is kiegészíti azt.  Te-
hát a lehető legtöbb és leg-
frissebb információkat hor-
dozza az épületről. Ez a 
dokumentáció elengedhe-
tetlen minden későbbi res-
tauráláshoz, felújításhoz.  
A következő fejezetekre 
oszlik:  
Műemléki azonosító adatok,  
Építéstörténet (középkor 
1360-1549, újjáépítés 1630-
1705, 18. század 1705-
1802, 19. század 1802-
1906, külső és belső műemléki helyreállítás 1958-1989 
közötti belső átalakítások, legvégül 2005),  

Archív ábrázolások és 
fotók elemzése, 
Műemléki Értékleltár, 
Helyreállítási javaslat, 
Építéstörténeti adattár,  
Forrásjegyzék és bib-
liográfia. 
Ehhez kapcsolódnak 
még digitális mellék-
letek (archív fotók, for-
rások, fotók, szakiro-
dalom, egy virtuális 
túra, Takács Ince: Sa-
baria Franciscana) 
A dokumentumot azon-
nal továbbítottam a fal-

diagnosztikai 
vizsgálatokat 
végző szak-
emberhez. Ő 
értesíti az 
Örökségvédel-
mi Hivatalt 
munkája meg-
kezdéséről, és 
mivel a fal ron-
csolásával jár 
ennek elvégzé-
se, valószínű-
leg előírják a 
templom belső 

falának műemléki 
megkutatását. 
Izgalommal várhat-
juk a falak a még 
újabb tanúságát a 
múltról.   

   (P. Tokár János) 

 
Bérmálkozási felkészítő 
 
Január közepétől kezdve járok a bérmálkozási felkészítőre. 
A kiscsoportos foglalkozások során általában a bérmálkozáshoz 

szükséges tananyagot 
vettük át. A kis össze-
jövetelek során néha 
elmondtunk egy kö-
zös imádságot. Ter-
mészetesen  kitérőt 
tettünk olyan témákra 
is, amelyek érdekeltek 
bennünket.  A hittel 
kapcsolatos kérdése-
inkre is választ kap-
hattunk. A felkészülés 

során érdekes információkkal gazdagodhattunk. Számomra 
nagyon érdekes volt, amikor a templom belsejébe és a sek-
restyébe nyerhettünk bepillantást. Húsvét előtt jótékonyko-
dásban is részt vehettünk. Ez számomra valahol élmény 
volt, mert eltért attól, amit alapból csinálni szoktam. Összes-
ségében csak jót tudok mondani, jó dolog egy közösséghez 
tartozni. 

     (Barabás Lilla) 
 

Hirdetések 
 
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy ma minden szentmise 
után be lehet fizetni az egyházi hozzájárulást a templom be-
járatánál.  
 
Plébániánk fiataljainak bérmálása Pünkösdvasárnap, június 
5-én, 16.00 órakor lesz a székesegyházban. Templomunkban 
a du. 4 órai szentmise elmarad. 
 
Júniusban a 9 órai szentmise után imádkozzuk el a Jézus 
Szíve litániát. 
 
Június 12-én, a 10 órai szent-
mise keretében lesz a Te Deum.  
Minden gyermeket, szülőt, hi-
oktatót szeretettel várunk!  

Szent Antal ünnepéhez 
kapcsolódóan megáld-
juk a gyermekeket is 
és Liliomszentelés is 
lesz. 
 
 

Június 13-tól augusztus 20-ig hétköznapokon az esti szentmisék 
elmaradnak! 
 
Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns Házasok 
találkozója a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat 
várják, akik az idei évben ünneplik jubileumi házassági év-
fordulójukat. Jelentkezni június 7-ig a martinus.hu weboldalon 
történő regisztrálással lehet. 
 
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Főünnepén buszos 
zarándoklatot szervezünk Frauenkirchenbe János atya veze-
tésével. Részvételi szándékukat kérjük, az irodán szíves-
kedjenek jelezni.
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