
Közösségi alkalmaink a héten 

Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A mai napon van Pünkösd vasárnapja, holnap pedig fél8kor lesz 

szentmise (Ferenc pápa rendelkezése alapján Szűz Mária, az Egyház 

anyjának ünnepe)! 

2. A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása jövő vasárnap, 

május 27-én lesz. Szombaton pedig 9 órától bűnbánati liturgiával és 

szentgyónással készülnénk velük együtt az ünnepre. Iratkozzunk fel a 

sekrestyében név és telefonszám megadásával! 

3.  Nyári ifjúsági táboraink június 28-30 és augusztus 7-9, illetve az 

apa-fia tábor június 22-24 között lesz. Érdeklődni és jelentkezni 

Tamás atyánál lehet (20/910 8649) 

4. Változás! Az egyházközségi napunk végül június 10-én, vasárnap 

lesz a Putrisarki erdőben (bográcsozás, játék, kötetlen együttlét, 

beszélgetés). A fél10es szentmise után mennénk ki autókkal, 

szeretettel hívunk mindenkit, írjuk be a naptárba!  
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Pünkösdvasárnap 

Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a 

helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. 

Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek 

meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor 

mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, 

amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ekkortájt az ég alatt 

található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak 

Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, 

mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan 

álmélkodtak és csodálkoztak: „Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan 

galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, 

amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, 

Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, 

Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való 

jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi 

nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 
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Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a 

hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották 

Istennek, de később s Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel 

gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség ünnepe lett. 

Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott 

törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tartalmát 

gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az Őt 

befogadó emberek szívébe is. 

Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek – mint 

Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője – eljövetele; az 

Egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek 

az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek. Ezt tükrözi az 

Egyház e napra szóló antifónája is: 

„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja; 

ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben, 

és karizmatikus ajándékokat osztott nekik; 

elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák: 

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja.” 

Ferenc pápa a következőt tanítja erről: „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.” 

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! 

Kicsoda a Szentlélek? Miért fontos Ő nekünk? 

Jézus feltámadása után 40 napig megjelent az apostoloknak, megerősítette 

őket, hogy él, s ezekből a találkozásokból öröm fakadt. Jézus 

mennybemenetele ezt az időszakot zárja le a tanítványok számára, hogy 

Jézus nem egy külső valóság szeretne lenni, aki itt-ott feltűnik, ha éppen 

szükség van rá, hanem belső valóság, tartalom. Éppen ezért küldi el a 

Szentlelket, hogy a Szentháromságos Isten bennünk vegyen lakást, az ő élete 

és a mi életünk egy lehessen.  

Gyerekkorunkban megnyugtató és biztonságot adó érzés volt, amikor 

szüleink kézen fogva vezettek bennünket, nem kellett félni semmi veszélytől, 

bajtól, éreztük az óvó kezet. Ez a Pünkösd óta minden ember számára 

lehetséges, Isten lenyúló keze, irányítása elérhető annak, aki szívét kinyitja 

Előtte, átadja életének kormányát Istennek, s engedi magát vezettetni… 


