
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Kedd:   18:00 Haladó katekumen csoport 

  19:00 Igekör 

Szerda:  18:30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumen csoport 

Péntek:  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. Ma (június 9.) van Pünkösdvasárnap, ezzel az ünneppel zárul a 

húsvéti időszak. Hétfőtől már az évközi időszak kezdődik. Mivel 

azonban a Pünkösdvasárnap utáni hétfő munkaszüneti nap, a 

hagyomány alapján két szentmisét mutatunk be: hétfőn délelőtt fél 

10-kor és este 6-kor. Hétfőn egyébként a Boldogságos Szűz Mária, az 

Egyház Anyja emléknapja van. 

2. Június 13-án csütörtökön tartjuk Páduai Szent Antal áldozópap és 

egyháztanító ünnepét, 14-én pénteken pedig A mi Urunk, Jézus 

Krisztus, az örök főpap ünnepe lesz. 

3. Jövő vasárnap (június 16.) lesz Szentháromság vasárnapja, a délelőtti 

fél 10-es szentmise lesz a hittanos diákok év végi hálaadó miséje, a 

Te Deum. 

 

„Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, hozzád emeljük most mindnyájan a 

szívünk. Reménységünk belőled fakad, hogyha szívünk, lelkünk mindentől 

szabad. 

Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk, aki 

értünk életét adta. Mi is átadjuk most néked életünk!” 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. június 9. XII. évf. 23. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Jöjj Szentlélek, Úristen! 

„
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az 

Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek 

marad. 

Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, 

a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket 

mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” 

(Jn 14,15-16,25-26) 

 

Jézus az utolsó vacsorán mondja ezeket a szavakat, mielőtt elindulna a 

szenvedés és áldozat útján. Vigasztalást ad az apostolainak, most ígéretként, 

de aztán majd a Szentlélek valódi vigasz lesz az ő számukra, és mindaz, amit 

elvesztenek a Krisztussal megélt fizikai kapcsolatban, azt visszanyerik a 

Szentlélek által a belső lelki egység kapcsolatában.  

Ennek feltétele van, és ezt sokszor elfelejtjük, mert olyan 

természetesnek vesszük, hogy a Szentlélek kiárad, lángnyelvek és szélzúgás, 

leereszkedik mindegyikre egy-egy és megerősödnek, újjászületnek. De hát 
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Jézus nem azt mondta, hogy ez lesz, hanem azt mondta, hogy ha szerettek 

engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát nektek. 

Tehát ahhoz, hogy valaki megkaphassa a Szentlelket, annak előbb meg kell 

tartania Jézus parancsait, mert „akkor küldöm a Szentlelket, mint Vigasztalót 

és az igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.” Ez csak akkor következik 

be, ha mi Jézus parancsait, tanítását megéljük, megvalósítjuk. A Szentlélek 

nem másért jön, mintsem hogy a jézusi életet bennünk kibontakoztassa és 

teljessé tegye. Azért is folytatja aztán így Jézus, hogy a Szentlélek, akit majd 

a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat 

mindent. Én sokat beszéltem nektek, keveset értettetek belőle, de a Lélek 

által majd megértitek.  

Tehát a szépen sorba rakjuk Jézus ígéretét, illetve ahogyan ez 

beteljesül, akkor az kezdődik azzal, hogy meghallgatom Jézus igéjét, 

elkezdem azt megvalósítani, aztán kapom a Szentlelket. Ő föltárja számomra 

azokat a tanításokat, amiket eddig nem értettem. Ez még jobban lehetőséget 

ad arra, hogy tökéletesebben teljesítsem és tartsam meg Jézus tanítását és 

parancsait, és ennek nyomán vezet el a teljes igazságra és az örök életre. 

Teljessé teszi bennem Krisztusnak, a feltámadottnak az életét. Egyik a másik 

nélkül nem megy.  

Bármennyire is tudjuk, hogy a bérmálás a Szentlélek ajándékait, 

karizmáit közli, hogyha én nem tartom meg, nem teljesítem Jézus tanítását, 

akkor semmiféle karizmát nem tud rám bízni, csak akkor, ha bennem már az 

ő élete kibontakozott. 

Jézus arra hív meg minket Pünkösdkor – mert hiszen a keresztségben 

és a bérmálásban is megkaptuk a Szentlélek ajándékait – szítsuk fel 

magunkban elsősorban a krisztusi életet, hogy ennek a krisztusi életnek a 

megerősödése és aktivizálása az egyre teljesebb Szentlélek-kiáradást és a 

vigasztalásunkat, vagyis az örömünket tudja teljessé tenni. Ehhez az kell, 

hogy megújuljunk a Lélek által, megújuljunk a krisztusi életben. Adja az Úr, 

hogy mindannyian ne csak megértsük, hanem el is jussunk a Vigasztaló 

befogadására és örömének teljességére a mai szent ünnepen! 

Péter atya 

 

Jöjj, Szentlélek Istenünk 

(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, emberszíven ellohad minden erő, 

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! 

 

 

Teljes búcsú Pünkösdvasárnap 

 

 „Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában 

áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy 

elmondásában Pünkösd ünnepén.  

(A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. § 1.) 


