
 
 

 
 

ÚRNAPJA: KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK FŐÜNNEPE 
 

 Minthogy nagycsütörtökön a mély gyász miatt az Oltáriszentség kellőképpen 
nem ünnepelhető, az egyház a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön - 
vagy sok helyütt vasárnapon- pótolja azt egy XIII. században keletkezett ünneppel. 
A mai Belgium Wallónia tartományának fővárosában, Liége (liezs)-ben Jeanne de 
Montcornillon apácának látomása volt egy még hiányzó ünnep szükséges bevezeté-
séről, amely a szentségi Jézus valóságos jelenlétének tárgyában áll. Liége-i Róbert 
püspök be is vezette 1248-ban egyházmegyéjében, majd 1264-ben IV. Orbán pápa 
az egész egyházban előírta megtartását. Az ünnep zsolozsmáját és miséjét Aquinói 
Szent Tamás szerezte. A pápa halála után az ünnep megtartása visszaesett, de az 
1311-i vienne- (viann)-i zsinat visszaállította. Az úrnapi körmenet 1275 körül 
Kölnben jelent meg először, majd a XIV. században terjedt el Európában: díszes 
monstranciában (úrmutató) vitték végig az Oltáriszentséget a városon, és a négy 
világtáj felé oltárokat állítottak, ahol evangélium, könyörgés, majd áldás is volt, amint 
ma is. Ez egy igazi hitvallás a világ előtt: hisszük Jézus szentségi jelenlétét. 
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A VASÁRNAP ÜNNEPELTJE: SZENT NORBERT 
 

 1080 körül született a Rajna vidékén. Már a xanteni templom kanonokja volt, 
amikor a világias élettől elfordulva a szerzetesi életet választotta. 1115-ben pappá 
szentelték. Apostoli életre vállalkozva Német- és Franciaországban prédikált. 
Társakat gyűjtött maga köré, akikkel megalapította a premontrei kanonokrendet. 
1126-ban lett Magdeburg érseke. A katolikus életet megreformálta, és a hit hirdetője 
lett a szomszédos pogány népek között. 1134. június 6-án halt meg Magdeburgban. 

 
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK FŐÜNNEPE 

 
 Az úrnap nyolcadát követő hét péntekén van a kalendárium utolsó, húsvéttól 
függő ünnepe, amelynek eredete Franciaországba vezet. Alacoque (alakok) Szent 
Mária Margit vizitációs apáca 1673-75 közötti látomásai nyomán -amelyeknek Róma 
sokáig ellenállt- XIII. Kelemen pápa engedélyezte ünnepelni némely francia 
egyházmegyének 1765-ben. Boldog IX. Pius pápa száz évvel később kiterjesztette 
az egész egyházra. XIII. Leó első osztályú főünneppé tette, XI. Pius pedig új mise- 
és zsolozsmaszöveggel gazdagította kiváltságos oktávát fűzve hozzá. 
 Mindezek távolabbi előzménye a jánosi iratokban a Megváltó Szívére való 
utalások. Az egyházatyák az Úr Jézus megnyílt oldalát és Szívét a szentségek 
forrásának tekintették. A XII-XIII. századi teológusok az Istenembert a Szívével 
szimbolizált szeretetben tisztelték. A XIII-XIV. század misztikája is föllendítette ezt a 
szemléletet, amelyhez hozzájárult Helftai Nagy Szent Gertrúd, Magdeburgi Mechtild 
és Heinrich Seuse. Később a devotio moderna (modern imádság) és az akkor még 
hithű jezsuita rend buzgón terjesztette a Szent Szív kultuszát. A XVII. században P. 
Bérulle (+1629) oratoriánus szerzetesei és Eudes (öd) Szent János (+1680) voltak a 
legbuzgóbb terjesztői.     
  

URUNK ÍGÉRETEI ALACOQUE SZENT MÁRIA MARGITNAK 
 

1./ A lelkek üdvén dolgozóknak: képesek lesznek a legmegátalkodottabb lelkeket 
is megmozgatni, ha maguk is gyöngéd szeretettel vannak isteni Szívem iránt. 
2./ A vallásos közösségeknek: különleges oltalmat nyernek Isten igazságossága 
csapásaitól és a kegyelem állapotába visszakerülnek, ha azt elvesztették volna. 
3./ A világiaknak: elnyerik az állapotukhoz kellő malasztot: családjukban békét, 
munkájukban könnyebbséget, vállalkozásukban égi áldást, szenvedéseikben vigaszt 
és egész életükben és haláluk óráján menedéket kapnak Szentséges Szívemben. 
4./ A Szentséges Szív-képét kifüggesztők és tisztelők: a kegyelmek bőségét és 
az áldás minden fajtáját elnyerik. 
5./ Az önmagukat fölajánlók: előtt fölfedetnek a szeretet és a kegyelem kincsei. 
6./ A Szívemnek magukat szentelők: soha el nem pusztulnak. 
7./ A 9 első péntek megtartói: haláluk óráján megkapják a bűnbánat kegyelmét és 
nem halnak meg a szentségek vétele nélkül, ha első pénteken gyónnak és áldoznak 
8./ Ígéretek Jézus Szíve Országának eljövetelére: Szentséges Szívem uralkodni 
fog ellenségeim és a sátán dacára, akik ennek ellen akarnak állni. A sátán és 
csatlósai megzavarodnak. Ég és föld elmúlnak, de szavaim hatásosak lesznek.  



 

 
 



 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 10. vasárnap: úrnapja; Szent Norbert) 
 

1./ Ma de. 9 órakor tartjuk az úrnapi körmenetet, majd a 10 órai nagymisén lesz a 
gyermekek első szentáldozása. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak Jézus mellett. 
Hála és köszönet a segítő testvérek munkájáért, a sátrak föl- és lebontásáért és a 
szép virágokért, amelyeket kérünk a templomba visszahozni a belső díszítésre. 
 
2./ Péntek Jézus Szentséges Szívének tanácsolt főünnepe és Szent Barnabás 
apostol ünnepe is. Reggel kb. ¾ 8-kor elénekeljük a Jézus Szíve-litániát.   
 
3./ Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe. 
 
4./ Vigyetek az ingyenes Adásidő c. karitász- és a Szent István-könyvklub legújabb 
füzetéből. A fizetős asztalról még megvásárolhatjátok 2000.- Ft-ért A legszentebb 
Oltáriszentség és a szentek c. szép és tartalmas könyv 2 példányát. 
 
5./ Ma tartjuk a júniusi nagygyűjtést, számítva bőkezű adományaitokra templomunk 
fönntartásához.                                                                                      
 

 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 17 h H                    országos szentségimádás                                    CS 
                19 h G   Az +Lukács- és Hinka-szülők                                                     É        
ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP: Úrnapja; Szent Norbert; június 6. 
8 h    G            +Pallag Istvánné Erzsébet nagynéni                                          É  
9 h    G                                          úrnapi körmenet                                               K 
10 h  G                  +Keresztúri Mária; pro populo (elsőáldozás)     K 
11 h  G                         Rácz Mercédesz és Liliána keresztelője                            CS                                                           
Kedd 19 h            Élő Székely Mihályné (84. sznap), +szülei és családtagjai     É                            
Szerda 7 h           Élő Róbert (22. sznap)                                                                É                                 
Csütörtök 19 h                                                                                           É 
Péntek 7 h           Jézus Szíve tisztelete É;                7.40 h Jézus Szíve-litánia   É 
Szombat 19 h G  +József férj (5. évf.)                                                                     É                              
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: Páduai Szent Antal; június 13.   
8 h     G                A Mátics- és a Horváth-család +tagjai                                         É            
                                   
10 h   G                Páduai Szent Antal tisztelete és közbenjárásának kérése    É  
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