
Közösségi alkalmaink a héten 

Kedd  14.30 Évzáró ifis alkalom a felsőtagozat részére 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Hirdetés 

1. A mai napon Pünkösdvasárnapja van, jövő héten pedig 

Szentháromság vasárnapja lesz. 

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. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy az egyházmegyei 

találkozó idén Csévharaszton, június 24-én lesz. Dr. Török Csaba 

professzor és Vízi Elemér jezsuita atyák fognak előadást tartani, az 

esti szentmisét pedig a Beer Miklós megyéspüspök atya fogja 

bemutatni.  

Júniusi életige „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 

Mintha azt mondaná nekik: „Emlékeztek, mennyire mellettetek álltam, 

mennyire szomjaztátok az igazságot és a békét, és én hogyan oltottam 

szomjúságotokat? Hogyan gyógyítottam meg testben és lélekben, akiket az 

emberek kitaszítottak és megvetettek? Hogyan védtem meg a szegények, az 

özvegyek és az idegenek méltóságát? Folytassátok most már ti! Hirdessétek 

az evangéliumot, amelyet kaptatok, hirdessétek, hogy Isten azt szeretné, 

hogy mindenki találkozzon vele! Hirdessétek, hogy ti mindannyian testvérek 

vagytok!” 
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Pünkösd ünnepe 

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) 

mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, 

mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol 

együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek 

mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek 

beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak 

tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás 

támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert 

mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben 

csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt 

beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, 

amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, 

Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának 

lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; 

zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a 

mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”  
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Kicsoda a Szentlélek? (Ferenc pápa idézet) 

A Szentlélek 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. 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! … A keresztény élet találkozás Jézus Krisztussal! Éppen a Szentlélek 

az, aki erre a Jézussal való találkozásra segít minket. 

Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté,  

az Evangélium holt betű, az Egyház egyszerű szervezet,  

a tekintély uralkodás, a misszió propaganda,  

az istentisztelet emlékek fölidézése,  

és a keresztény cselekvés rabszolgamorál. 

De Őbenne: a kozmosz fölemelkedik és nyögve szüli az Országot,  

a feltámadott Krisztus itt van, az Evangélium életerő,  

az Egyház szentháromságos közösség,  

a tekintély szabadító szolgálat, a misszió Pünkösd,  

a liturgia emlék és elővételezés, az emberi cselekvés megistenült. 

Lattaquié Ignatiosz metropolita 

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! 

 

 


