
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Kedd  14.30 7-8. osztályosok csoportja 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

Hirdetés 

1. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

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

az Egyház születésnapjának ünnepe. 

3. Pünkösd hétfője már az évközi időszakhoz tartozik, de mert 

munkaszünet, ezért délelőtt fél10kor lesz a szentmise (miként tavaly 

is). 

 

Szentlélek hívó imádság (Pünkösdre készülve) 

Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd 

fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld 

színét! Könyörögjünk! „Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek 

megvilágosításával tanítod, add, hogy ugyanazon Lélek által megismerjük, 

ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendezzünk a mi Urunk, 

Jézus Krisztus által, ki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, 

Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
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Urunk mennybemenetele 

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított 

Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által 

kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után 

sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten 

megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal 

együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el 

Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, 

tőlem hallottatok: „János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a 

Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre 

megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt 

felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. 

Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a 

Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 

Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket 

elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy hogy 

tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik 

az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és 
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megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? 

Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most 

szemetek láttára a mennybe ment.” 

Útravaló  

Ennek a mai ünnepnek kettős jelentősége van: egyrészt Krisztus 

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 tegye, 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 tettekben életre hívhatunk.  

Ima a Szentlélek vezetéséért 

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki 

életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. 

Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a 

rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. 

Kérlek, Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig 

Lelked vezetését és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! 

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy 

gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, 

halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram, azokat a lelki 

adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután. Fölajánlom Neked 

képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és 

vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívem olyanná, 

amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen 

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20) 

Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, összegyűjti tanítványait, akiknek 

közelebbről is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy vigyék tovább 

művét. Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja az apostolokat: nem fordul el 

tőlük, sőt megígéri, hogy velük marad mindennap, támogatja, elkíséri és 

bátorítja őket „a világ végezetéig”.  

Segítségével tanúságot tesznek majd a vele való találkozásról, igéjéről, 

befogadó és irgalmas szeretetéről mindenki iránt, hogy sokan 

találkozhassanak vele, és együtt alkossák Isten új népét a szeretet parancsa 

alapján. Mondhatjuk, Isten örömére van, hogy velem, veled, velünk lehet 

mindennap a világ végezetéig, saját személyes életünk és az egész emberiség 

történelmének végéig. Vajon ez valóban így van? Valóban találkozhatunk 

vele? 

Igen, „Ő ott van minden sarkon, mellettünk jár. Elrejtőzik a szegényekben, a 

lenézettekben, a kicsikben, a betegekben, a tanácstalanokban és azokban, 

akik nem élhetnek szabadon. Ott van abban, aki csúnya, és aki kitaszított… 

Azt mondta: »… éhes voltam, és ennem adtatok…« Tanuljuk meg fölfedezni 

őt ott, ahol van!” Jelen van igéjében, amelyet ha gyakorlatra váltunk, 

megújítja a létünket, jelen van a föld minden pontján az Eucharisztiában, és 

működik a lelkipásztorokon keresztül is, akik a népet szolgálják. Jelen van, 

amikor egyetértésre tudunk jutni egymás között, így hatékonyabb az 

imádságunk, amellyel az Atyához fordulunk, és fényt kapunk mindennapi 

döntéseinkhez. 


