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Evangélium 
Az Atya és a Fiú és a 

Szentlélek nevében 

 

A keresztvetés, a homlok, a mell 

és a vállak megjelölése egyetlen 

kereszttel, kezdetben hüvelykuj-

jal történt. A monofiziták célzato-

san 1 ujjal végezték a keresztve-

tést. Ők úgy gondolták és innen 

van a szó jelentése, Krisztusban 

csak egy természet van. Amikor 

földre szállt közénk Betlehemben, 

az isteni természete teljesen át-

járta őt, és kiszorította belőle az 

emberi tulajdonságokat. Testes-

tül lelkestől Isten volt. Ezt jelen-

tette az egy ujjal, mutató ujjal 

való keresztvetés. A 7. század óta 

2 ujjra, mutató- és középsőujjra 

változott a keresztvetés formája. 

Ez az isteni és emberi természet-

re utalt. Aztán a 8. század óta az 

egymáshoz tett 3 első ujjal 

(Szentháromság) vetettek keresz-

tet. A bencések a 8. század végén 

kiegyenesített, zárt öt ujjal végez-

ték a keresztvetést, Krisztus se-

beinek tiszteletére. Így olvasunk 

erről a Zsidókhoz írt levélben, és 

Péter apostol első levelében. 

„Jézus nem a bakok vagy borjak 

vérével, hanem saját vérével lépett 

be egyszer s mindenkorra a szen-

télybe, és örök megváltást szer-

zett. Ha ugyanis a bakok és bikák 

vére, meg az üsző hamva a tisztá-

talanokra hintve külsőleg tisztává 

teszi őket, mennyivel inkább 

Krisztusnak a vére, aki örökké 

való Lélek által önmagát áldozta 

fel ártatlanul Istennek: megtisztít-

ja a ti lelkiismereteteket a holt 

cselekedetektől, hogy szolgáljatok 

az élő Istennek” (Zsid 9,12-14). 

„Hisz tudjátok, hogy nem ve-

szendő ezüstön vagy aranyon sza-

badultatok ki az atyáitoktól rátok 

hagyományozott értéktelen élet-

módból, hanem Krisztusnak, a 

hibátlan és egészen tiszta bárány-

nak drága vére árán” (1Pét 1,18-

19).  

A római katolikus egyházban 

Jézus öt sebével, összezárt tenye-

rünk öt ujjával vetünk keresztet. 

Homlokunktól indítjuk, majd bal 

vállunkat és jobb vállunkat érint-

jük kezünkkel. A balról, a rossz-

ból, a bűnből felállni, megtérni, a 

jó irányba fordulni-t jelképezi ez 

a mozdulat. 

A görög katolikus és görög kele-

ti egyházban van kis és nagy ke-

resztvetés. Három ujjunkat, hü-

velyk, mutató, középső összefog-

juk, ők a Szentháromság, és szin-

tén homlokunktól indítjuk a ke-

resztvetés mozdulatát. 

A kis keresztvetés alsó pontja a 

hasunk, a nagy keresztvetés alsó 

pontja pedig a föld. Fejünk a 

menny, hasunk a föld, mikor és 

mit eszünk állandó kérdéseink-

nek helye, a föld az alvilág. A 

nagy keresztvetésben az egész 

világot, a mennytől az alvilágig 

átfogjuk. Mindenkiért, élőkért, 

halottakért, tisztító tűzben szen-

vedőkért egyaránt imádkozunk. 

Itt a vállak érintése fordított sor-

rendben történik. A fej, a has, 

illetve a föld érintése után a jobb, 

majd a bal vállunkat jelöljük meg 

az ujjunkkal. Igazából nem is a 

bal vállunkon, hanem a szívünk-

ben fejeződik be a keresztvetés. 

Tehát amit megértettem a fejem-

ben, azt elviszem a földre, az alvi-

lágba, és miután a misszió véget 

ért, megőrzöm a szívemben. Nem 

a bal vállamon, hanem a szívem-

ben. 

Nagypénteken, amikor a magas-

ba emelem és leleplezem a ke-

resztet, ami most a sekrestyében 

van, azon olyan Krisztus test lát-

ható, akinek három ujját összefo-

gott tenyerébe ütötték bele a szö-

get. Így halt meg. Nem egyedül, 

hanem a Szentháromsággal 

együtt. A Szentháromságban re-

mélve. János evangélista (19,28-

30) arról tájékoztat bennünket, 

hogy a keresztre feszített Jézus 

inni kért, mondván: „szomjazom!” 

Volt ott egy ecettel teli edény. Bele-

mártottak egy szivacsot, izsópra 

tűzték és a szájához emel-

ték. Amint Jézus megízlelte az 

ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” 

Aztán lehajtotta fejét és kilehelte 

lelkét”. 

A magyar szöveg szerint meghal 

valaki. Az eredeti szövegben vi-

szont az olvasható: és lehajtotta a 

fejet és kilehelte a lelket. Sze-

mélytelen a megfogalmazás. Ab-

ban az értelemben, hogy itt már 

Jézus nem csak meghal, hanem 

hazatalál. A három személy újra 

egy. És ne felejtsük el, Jézus kile-

helte a lelket. A Szentlelket. 

Vagyis nagypéntek, az őspün-

kösd.  

Ezt a rejtelmes Szentháromsá-

got imádjuk mi ma Szenthárom-

ság vasárnapján, és minden ke-

resztvetésünkben. 

G.F.  

Létige 
23. v.: Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 

11,23-26; Lk 9,11b-17  

24. h.: Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 

13,22-26; Lk 1,57-66.80  

25. k.: Ter 13,2.5-18; Zs 14; Mt 

7,6.12-14  

26. sz.: Ter 15,1-12.17-18; Zs 

104,1-9; Mt 7,15-20  

27. cs.: Bölcs 10,10-14; Zs 

111; Mt 22,34-40  

28. p.: Ez 34,11-16; Zs 22; Róm 

5,5-11; Lk 15,3-7  

29. sz.: ApCsel 12,1-11; Zs 

33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 

16,13-19  

30. v.: 1Kir 19,16b.19-21; Zs 

15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62  

Hirdetések 
 Ma, május 23-án, vasárnap Úr-

napja van. Egyben ugyanezen a 

napon van a templomunk bú-

csúja is. 

 A következő vasárnap, június 30

-án délután 5 órakor a Jézus 

Szíve Családok szentségimádá-

sa, majd ezt követően 6 órakor a 

szentmiséjük lesz. 

P.Gy. 
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Úr Napja 
Az Úr Napja az Eucharisztia 

ünnepe. Lüttichi Szent Johanna 

látomásokban kapott felszólítást 

az Eucharisztia külön emléknap-

pal való ünneplésére. Beszélt a 

gyóntatójának a látomásairól, 

tanácsot kért többek között 

Jacobus Pantelonistól, a későbbi 

IV. Orbán pápától. Az Eucharisz-

tiát 17 évig csak Lüttichben ün-

nepelték.  

1261-ben Henrik lüttichi püs-

pök kérte a pápától az ünnep ál-

talános elrendelését. 1264-ben 

IV. Orbán pápa által kiadott bul-

lában tette általánossá az Eucha-

risztia ünneplését. Céljaként az 

Eucharisztia melletti ünnepélyes 

hitvallást jelölte meg. IV. Orbán 

halála után az ünnep ismét hát-

térbe szorult, majd V. Kelemen 

pápa a Viennei zsinaton 1311-12-

ben ismét felhívta a figyelmet az 

Eucharisztiára, s ettől kezdve az 

ünnep gyorsan leterjedt az egész 

egyházban, s évszázadokon át az 

egyházi év legnagyobb ünnepei 

közé tartozott.  

Úrnapi körmenet: az Eucharisz-

tia iránti tisztelet nyilvános kife-

jezése. Kölnben vezették be 1274-

79 körül, majd sok német város-

ban elterjedt. Célja kettős volt: 

hitvallás az eretnekekkel szem-

ben, illetve Krisztus felmutatása 

a világnak, és a világ hódolatá-

nak kifejezése Krisztus iránt. Az 

útvonalán 4 oltárt állítottak a 4 

égtáj felé, ott felolvastak egy-egy, 

az Eucharisztia alapításáról szóló 

szentírási részt, majd szentségi 

áldást adtak. Az Úrnapi körme-

net egyben oltalomkérés is volt a 

természeti csapások, illetve a há-

borúk ellen. A néphagyományban 

az Úrnapja a legünnepélyesebb 

hitvallás, az Egyházhoz tartozás 

kifejezésének alkalma. Magyaror-

szágon és több más országban is 

a húsvéti időt lezáró pünkösdva-

sárnap után két héttel tartják. 
(Forrás: Katolikus lexikon) 

N.-né és K.L.-né 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Lévi volt. akit Jézus meg-

látott és felszólított, hogy kövesse 

őt. a vámos mindenét ott hagyva 

követte Jézust. (Lukács 5,27) 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki a poroszok és a ma-

gyarok hittérítője volt, és 997-

ben Lengyelországban szen-

vedett mártírhalált?  

1. Szent Adorján? 

2. Szent Adalbert? 

3. Szent Ciril? 

4. Szent Erik? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a  július 7-i számban közöl-

jük. Az Elizeussal kapcsolatos 

játék nyertese: Tapodi Endréné 

volt. 

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Farkas Dénes és Zádori Edina a 

házasság szentségében részesült 

június 1-én. 

 

Keresztelés: 

Olivér András - Liker András és 

Vajasdi Nagy Nikolett gyermeke 

a keresztség szentségében része-

sült június 16-án. 

 

Május 4-én a bérmálás szent-

ségében részesültek: 

Domokos Jázmin Napsugár, 

Farkas Csamangó Viktória, Gá-

bor Patrícia Anna, Hajnal Regi-

na, Hevesi Evelin, Horváth Ta-

más, Illés Hanna Beáta, Kasza 

Petra, Kiss Eszter, Kósa Levente, 

Kovács Alexandra, Kupecz Gréta, 

Lekes Maja, Maróti Ádám, Mol-

nár László Tamás, Papp Kincses 

Csilla, Perecz Márton Gergő, Pet-

rán Albert, Péter Kolos, Ricart 

Pellicer Marc, Rózsa Donát, Ta-

nács Anna, Teiszler Dániel, Topor 

Nikol, Turzó Tekla, Varga Nóra, 

Zombori Tünde. 

 

Június 9-én, Pünkösd ünne-

pén a bűnbánat és az Oltári-

szentség kegyelmében része-

sültek: 

Bihari Zsolt, Ézsiás Fruzsina, 

Gyuris Fruzsina, Gyuris Roxána, 

Holik Levente Dániel, Hizo Domi-

nik László, Illés Krisztina, Kapo-

nyás Adél, Kiss Norbert, Kiszel 

Vanda, Kocsis Enikő Ágnes, Ma-

gyar Noémi Vivien, Maróti 

Rikárdó, Molnár Péter Áron, Mol-

nár Rita Júlia, Mosó Cynthia, 

Palatka Áron, Pap Zsófia, Sarnaji 

Zoé Petra, Szabadi Balázs, Szabó 

Czibolya Máté, Szalai Ágota, Sze-

keres Réka, Szekeres Tamás, 

Tábith Boldizsár György, Tanács 

Ervin, Tóth Rita Anna, Vajas 

Ádám, Vincze Nóra.  

P.Gy. 

Mikor kerül el bennünket 

az öröm és a boldogság? 

1. Ha a tegnap elkövetett, de már 

bocsánatot nyert hibák miatt 

még ma is bűntudatunk van. 

2. Ha félünk a mai nap problémái-

tól. 

3. Ha azon aggódunk, hogy mi vár 

ránk holnap. 

4. Ha nem élünk a jelen kínálta 

lehetőségekkel. 

5. Ha halogatjuk kötelességeink 

teljesítését. 

6. Ha rosszkedv fog el minket má-

sok sikerei láttán. 

7. Ha a többiek hibáját kritizáljuk.  

8. Ha türelmetlenek vagyunk má-

sok éretlensége miatt. 

9. Ha sötéten látjuk népünk jövő-

jét. 

10.Ha nem bízunk Isten gondvise-

lésében.  

N.-né és K.L.-né 


