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Az Isten belső 

élete a tökéle-

tes Szeretet! 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

 

Szombaton elsőáldozásra készültünk. Három atya is gyónta-

tott. Örültünk, hogy meggyónhattuk bűneinket. Vasárnap a 

templomban gyülekeztünk. A padok szépen fel voltak díszít-

ve. Ferenc atya mögött felsorakozva bevonultunk. Áldozáskor 

a szánkba vehettük Jézus testét.  Ezt a hétvégét soha sem fo-

gom elfelejteni. 

Nemeskéri Kitti 3. 

Szombaton elmentem a szüleimmel a templomba. Ott el-

mondták, hogy kiknél lehet gyónni. Én Endre atyánál gyón-

tam. Egy kicsit izgultam, de a gyónás után megnyugodtam. 

Vasárnap elsőáldozásra mentünk. Sokat készültünk előtte 

Moncsi nénivel. Elkezdődött a mise és a legutolsó könyörgő 

én voltam. Az áldozásunkat ének kísérte. A mise végén verset 

is mondtunk. Nagyon örülök, hogy idáig eljutottam és ebben 

a szentségben részesültem. 

Molnár Máté 3. 

A gyónás előtt nagyon izgultam, majdnem lerágtam a kör-

möm. Amikor beléptem, nagyon csodálkoztam, mert más él-

ményre számítottam. Utána nagyon jó érzés fogott el. Este 

boldogan feküdtem le aludni. 

Péter János Máté 3. 

Az első vizsgám jó és érdekes volt. A következő napon jött a 

gyónás. Nagyon jó érzés volt megbánni a bűneimet. Amikor 
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kijöttem a gyóntatószékből, nagyon jól éreztem magam. Utána megszentelte a pap a fehér ruhán-

kat. Másnap újra felvehettük a szép ruhát, abban mentünk a templomba. Én olvastam a könyör-

gést. Nagyon izgultam, de azt mondták, szépen olvastam. A végén verset is mondtunk, és aján-

dékot adtunk az atyának. Sok ajándékot kaptam, amikor hazamentünk a mise után. De nekem 

nem az volt a fontos, hogy milyen értékesek az ajándékok, hanem az, hogy szívből adták nekem. 

A legnagyobb ajándék pedig az volt, hogy végre én is áldozhatok. 

Kuszák Noémi 3. 

Vasárnap volt az elsőáldozásom. Nagyon izgultam, de végül minden rendben ment. Amikor az 

ostyát magamhoz vettem, csodálatos érzés volt. Elsősorban Tomiért imádkoztam, hogy jól sike-

rüljön a vizsgája, aztán anyukámért meg apukámért. Nagyon jó volt, hogy mindenki büszke volt 

rám. 

Ecsedi Balázs 3. 

 Az első alkalom volt, hogy gyóntam. Kicsit féltem, amikor a gyóntatószékbe beléptem, mert  el 

kellett mondani a bűneimet. Tartottam attól, hogyan fogom más előtt bevallani azokat. A végére 

kiderült, hogy nem is annyira nehéz. Amikor az elégtételt elvégeztem, hirtelen megkönnyebbül-

tem. Jó érzés volt. Olyan volt, mintha a felsorolt bűnöket el sem követtem volna. Másnap ismét 

izgatott voltam, mert tudtam, hogy nagyon sokan lesznek a misén. Én először most vehettem 

magamhoz Krisztus testét. Sokan vettek körül ezen a napon. Mindenki figyelt ránk, elsőáldozók-

ra. Épp ezért különleges volt ez a nap. A mise után nagyon jó érzés kerített a hatalmába. 

Markovics Csaba 3. 

 

 

 

A keresztény művészek számára minden korban nehézséget okozott, hogy miként ábrázolják a Szenthá-

romságot. Hogyan lehet a három személyben létező egyetlen Istent ábrázolni? A probléma megoldására 

többféle kísérlet történt, amelyeknek azonban nem mindegyike nevezhető sikeresnek. Jó megoldásnak tar-

tom viszont azt a középkori ábrázolásmódot, amikor a három isteni személy egymás mellett áll és egyet-
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len palást takarja, fogja össze őket. És talán ebből továbblépve születik meg bennem a gondolat, hogy ezt a 

palástot Isten ránk, emberekre is kiterjeszti, amikor meghív bennünket, hogy vele éljünk. 

A mai vasárnapon arra a hitigazságra figyelünk, amely szerint egy Isten van, aki  három személy: 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mély tartalmú hitigazság ez, de  talán helyesebb hittitokról beszélnünk, 

amelyet az emberi értelem felfogni képtelen. Mindaz, amit a Szentháromságról tudunk, azaz a három is-

teni személy létezéséről, tevékenységéről és kapcsolatáról ismert számunkra, nem emberi értelmünkkel 

felfedezett valóság, hanem az isteni kinyilatkoztatás által felfedett igazság. Földi élete, illetve nyilvános 

működése során Jézus sokat beszélt arról, hogy ő az Atya küldötte. Tőle tudjuk tehát, hogy van Atya, aki 

az egész világ teremtő Ura és gondviselője. Szintén tőle tudjuk, hogy ő a Fiúnak az Atyja. Kettejük kapcso-

latáról többek között így tanít: „Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és senki sem ismeri az Atyát, csak a 

Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” (Mt 11,27). Ebben már benne van, hogy nem is tudnánk a 

mennyei Atyáról, ha Jézus nem fedte volna fel számunkra. Más helyen pedig arról tanít, hogy az a külde-

tése, hogy megismertesse az Atyát az emberekkel, illetve, hogy ő a láthatatlan Isten képmása (vö. Kol 

1,15). A második isteni személyt, azaz a Fiút, Jézus Krisztust, az ő életéből ismerhetjük meg, amelyet az 

evangéliumok rögzítenek. Küldetésének legfontosabb eleme az ő megváltó kereszthalála és feltámadása. 

Meghalt értünk és Isten feltámasztotta a halálból, hogy minket embereket megváltson és üdvözítsen.  

A harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelét Jézus ígérte meg még  mennybemenetele előtt. 

A Szentlélek az Atyától a Fiú nevében jön el pünkösd napján, tanúságtételre indítja az apostolokat és az 

Egyházzal marad, hogy éltesse és megszentelje. 

Azt, hogy a keresztények hisznek a Szentháromságban, mi sem jelzi jobban, mint hogy a kezdetek-

től fogva szerepel a keresztség kiszolgáltatásakor, valamint az igehirdetésben és az imádságokban. Jézus 

földi életében az Atya megdicsőítésére törekedett. Engedelmességével, amely legfőképpen a szenvedések 

és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szerzett dicsőséget, aki aztán azzal dicsőítette meg a 

Fiút, hogy feltámasztotta a halálból. A Szentlelket azért küldi el, hogy küldetését befejezze, beteljesítse a 

világban azáltal, hogy a benne hívőket elvezeti a teljes igazságra, elvezeti az üdvösségre. 

Soha ne gondoljuk, hogy a Szentháromság tőlünk végtelen távolságban éli életét! Akik megkeresz-

telkedtünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, közvetlen kapcsolatban vagyunk vele. A keresztség ál-

tal az Atya gyermekeivé, a Fiú testvéreivé, a Szentlélek templomává váltunk. Miként a szentháromsági 

személyek kapcsolatának lényege a szeretet, úgy Istennel való kapcsolatunk alapja is a szeretet. Éljünk a 

Szentháromságban! Éljünk Isten szeretetében! 

Mindenható Istenünk! te nem csupán szeretetet érzel a teremtmények, s köztük legfőképpen irántunk, 

emberek iránt, hanem te magad vagy a szeretet. Amikor Téged keresünk, mindig a szeretetet keressük. 

Amikor téged akarunk egyre jobban megismerni, akkor a szeretetet akarjuk megismerni. Amikor utánad 

vágyakozunk, végső soron a szeretetre, a tökéletes szeretetre vágyakozunk. Ébressz rá minket arra az iga-

zságra, hogy amikor meghívsz minket a veled való életre, akkor a szeretetben való életre hívsz bennünket! 

Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

Forrás: Magyar Kurír 
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 A júniusi Jézus Szíve  litániákat hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az esti 

szentmisék előtt tartjuk meg. 

 Elkészültek az elsőáldozásról a fényképek, megtekinthetők és 

megrendelhetők a Szent Erzsébet Iskolában . 

 Szombaton az esti mise után ÉVADZÁRÓ felnőtt katekézis lesz.  

 21-én szombaton 15 órai kezdettel Pécel város kórusainak találkozója lesz templomunkban. 

 22-én Úrnapja lesz. Reggel 6 órára várjuk a sátrak, oltárok és virágszőnyegek elkészítéséhez a segítő-

ket. A virágszirmokat már az előző esti szentmise előtt lehet hozni. 

 27-én pénteken Jézus Szíve ünnepén 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a Jézus Szíve Társasága 

Idősek Otthona parkjában. 

 28-án szombaton lesz Dunavarsányban a X. Váci Egyházmegyei Találkozó. A püspöki misén 17. 

órakor közreműködik a SzeRBuSz zenekar és Szekeres-misét fogja előadni. Majd utána egy koncertet 

ad. 

 29-én vasárnap a templomkertben  

lesz 9 órakor a Jézus Szíve ünnepi  

fogadalmi szentmise, utána körmenet.  

   

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


