
Közösségi alkalmaink a héten 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. A mai napon Pünkösdvasárnapja van, amely a Szentlélek 

kiáradásának és az Egyház születésének az ünnepe. 

2. Holnap, Pünkösd hétfőjén, délelőtt fél10kor lesz a szentmise itt 

templomban. Ettől a naptól kezdve megkezdődik az Egyházban 

egészen adventig bezárólag az évközi időszak. 

3. Jövő hét szombaton lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, 

amelynek a témája az isteni irgalmasság.   

4. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei 

találkozó idén Vecsésen, június 25-én lesz. 

 

 
Pápa májusi havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, 

és hogy kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket. 

Evangelizációs: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen 

a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata. 
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Pünkösd vasárnapja 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, 

tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más 

Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. 

Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá 

megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg 

tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az 

Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek 

vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, 

megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek. 

Útravaló 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának és az Egyház születésnapjának az 

ünnepe. Mi is ennek a jelentősége? Isten a teremtéssel az ő végtelen és 

túlcsorduló szeretetéről tesz tanúságot. S Jézus, a második isteni személy 

eljövetele nem pusztán azért történt, hogy helyreállítsa azt, amit az ember a 

bűn révén elrontott, hanem az ő személye magát az Istent mutatja be, tárja fel 
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előttünk. Krisztus gyerekkora, munkás élete, csodái, szavai, szenvedése, 

mind Isten irántunk való szerelmének tanúbizonyságai. Feltárja mindenki 

számára, hogy az ember élete nem a semmiből a semmibe tart, hanem van 

egy szerető Atya, aki mindenre kész értünk.  

Isten Szentháromság, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

szeretetközössége, amelybe mi is meghívást kaptunk. Jézus ezért alapít 

Egyházat, ezért küldi el a Szentlelket, hogy ez a folyamat, Isten családjának 

egybegyűjtése megvalósulhasson. Isten egységet, közösséget akar a világban, 

a széthúzás, a gyűlölködés a gonosz műve. Mi magunktól, egyedül nem 

vagyunk képesek megvalósítani ezt. A Szentlélek kiáradása, vagyis a 

feltámadt Krisztus bennünk való élete szeretne alkalmassá tenni arra, hogy 

Jézus szeretetét jelenítsük meg a világban, s kovásszá legyünk a világ 

megszentelésében. 

PÜNKÖSDI SZEKVENCIA 

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! 

Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! 

Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. 

Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. 

Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! 

Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. 

Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! 

Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! 

Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! 

Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! 

 

Ferenc pápa beszédeiből 

Ma is sokan vannak olyanok – emelte ki a pápa – akik a kérdésre, hogy 

Megkaptátok-e a Szentlelket?, azt válaszolják: „tanultunk róla a 

katekizmusban”, és „tudjuk, hogy a Szentlélek benne van a 

Szentháromságban”, de valójában nem tudnak többet róla. Ferenc pápa 

ezután röviden összefoglalta, „mit is csinál a Szentlélek: Ő az, aki mozgatja 

az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a szívünkben. Ő az, aki 

minden keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik 

mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki kitárja az 

ajtókat és aki misszióba küld bennünket, hogy tegyünk tanúságot Jézusról. 

Hallottuk a mise elején Jézus ígéretét: Amikor megkapjátok a Szentlelket, 

tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. A Szentlélek az, aki Isten 

dicséretére indít bennünket és imádságra ösztönöz: Ő imádkozik, bennünk! 

A Szentlélek az, aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni 

és így szólítani: Atya! Megszabadít bennünket az árvaság állapotából, amibe 

evilág szelleme akar vinni minket”. 

Május 16 Nepomuki Szent János ünnepe  

1340 körül született a kicsiny Pomuk (ma Nepomuk) helységben, Dél-

Csehországban. 1369-ben császári jegyző lett a prágai érseki kancellárián. 

1380-ban szentelték pappá. Jogot tanult Prágában, majd a páduai egyetemen. 

Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora. Mint jelentős szónokot egész Prága 

ismerte és szerette őt. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. 

A király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen 

mérgezési kísérlet után bizalmatlanná vált. Meg akarta tudni, miket szokott 

gyónni a felesége; mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, 

megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. A gyónási titok védőszentje.  


