
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. Jövő hét vasárnap lesz Pünkösd, amely a Szentlélek kiáradásának és 

az Egyház születésnapjának ünnepe. 

2. Pünkösdhétfő miserend 
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Húsvét VII. vasárnapja – Urunk mennybemenetele 

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott 

el tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon 

fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden 

népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. 

Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, 

míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket 

Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben 

eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. 

Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a 

templomban, dicsérték és magasztalták Istent. 

Útravaló  

Jézus földi életében, emberségében tér és idő keretei között élt. Feltámadása 

után Ő közvetlen Atyjához ment, de az apostolok megerősítése, oktatása 

végett tér vissza hozzájuk látható formában. S Jézus megrendezi most ezt az 

ünnepet, mert új szakasz veszi kezdetét, másképpen lesz jelen Ő ezentúl a 

világban. Ennek a mai ünnepnek kettős jelentősége van: egyrészt Krisztus 
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mennybemenetele révén világossá válik, hogy az egész Egyház az Isten 

családjába, szeretetközösségébe kapott meghívást. Másrészt pedig fel akar 

bennünket készíteni a pünkösdre, amikor ugyanis eljön és betölt mindenkit a 

Szentlélek. Neki az lesz a szerepe, hogy a testben élt Jézus az ember számára 

benső valósággá váljék, vagyis Jézus élete bennünk folytatódjék. Isten nem 

nélkülünk, minket kikerülve akarja üdvözíteni a világot, s bennünket, hanem 

a mi beleegyezésünkkel, vele való életünk által. A Lélek naponkénti 

befogadása által válunk Krisztus-hordozókká, amelyet személyes 

döntéseinkkel, Jézussal való kapcsolatunkkal, létegységünkkel kell tettekben 

életre hívni. Ehhez azonban alapvető szükség van az imádságra! Ahogy a 

szerelmesek sem csak akkor randevúznak, amikor van miről beszélgetniük, 

vagy már hiányzik a másik, hanem pusztán boldogok, ha együtt lehetnek, így 

kell nekünk keresztényeknek is lennünk az imával. Egész földi létünk célja 

zarándokokként, hogy Jézus felé haladva Péter apostollal együtt 

megtanuljunk járni a vízen. A tavon az időjárás kiszámíthatatlan, hol napos, 

hol vihar és szél veri a hullámokat, de ha nem veszem le a szemem Róla, 

akkor nem süllyedek el, s célba jutok.  

Hívjuk mi is a Szentlelket a tanítványokkal együtt, hogy belülről alakítson és 

formáljon át bennünket, hogy valóságos „jellé” válhassunk a 

mindennapokban, s megtanuljunk a vízen járni. 

Az élet igéje májusban 

„Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.”  

Isten vágya mindig is az volt, hogy velünk, az ő népével lakjon. A Biblia 

első oldalai is ezt bizonyítják: Isten leszáll az égből, Ádámmal és Évával a 

kertben sétál és beszélget. Vajon nem éppen ezért teremtett bennünket? Aki 

szeret, vajon nem arra vágyik, hogy együtt legyen azzal, akit szeret? A 

Jelenések könyve Isten tervét fürkészi a történelemről, és bizonyossággal 

írja, hogy Isten vágya teljes mértékben meg fog valósulni. 

Már közöttünk lakik, mióta eljött Jézus, az Emmánuel, a „Velünk az 

Isten”. Jézus feltámadása óta pedig a jelenléte nincs térhez és időhöz kötve, 

hanem kiterjed az egész világra. Jézus óta egy sok népből álló, valóban 

rendkívüli emberi közösség kezdett felépülni. Isten nemcsak lelkünkben, 

családunkban, népünkben akar élni, hanem az összes nép között, akik 

meghívást kaptak, hogy egyetlen népet alkossanak. Egyébként a jelenlegi 

népvándorlás miatt átalakul a nép fogalma is. A népesség több országban is 

immár sok népből áll. 

Bőrszínünk, kultúránk és vallásunk szerint is nagyon különbözőek 

vagyunk. Gyakran bizalmatlanul, gyanakvással és félelemmel tekintünk 

egymásra. Háborút folytatunk egymás ellen. Pedig Isten atyja 

mindnyájunknak, mindannyiunkat szeret együtt és külön-külön is. Ő nem 

egyetlen néppel akar lakni – „természetesen a miénkkel”, ahogy azt 

gondolnánk –, és elfeledkezni a többiről. Mindannyian az ő gyermekei 

vagyunk, egyetlen család. 

Ferenc pápa gondolatai 

Az Úr nyája mindig úton van: nem birtokolja az Urat; nem áltathatjuk 

magunkat azzal, hogy bezárhatjuk őt sémáink és stratégiai terveink 

börtönébe. A pásztorra ott lehet rátalálni, ahol az elveszett bárány van. Az 

Urat tehát ott kell keresni, ahol ő akar találkozni velünk, és nem ott, ahol mi 

akarjuk megtalálni őt! Más módon nem lehet egésszé tenni a nyájat, csakis 

úgy, ha követjük a pásztor irgalmassága által kijelölt utat. Miközben keresi 

az elveszett bárányt, arra készteti a kilencvenkilencet, hogy ők is vegyenek 

részt a nyáj újraegyesítésében. 


