
Közösségi alkalmaink a héten 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 19:45 Jegyeskurzus  

Péntek:  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő 

óvintézkedéseket tartsák be (védőtávolság, maszk viselése, higiéniás 

előírások). A vasárnap fél 10-es misére járókat pedig arra kérjük, hogy a 

mise „tehermentesítése végett”, a járványveszély ideje alatt lehetőség szerint 

a többi vasárnapi mise egyikét látogassák.  

2. Mivel a szentmiséken egyelőre nincs gyóntatás, mindazok, akik gyónni 

szeretnének, egyeztessenek időpontot az atyákkal telefonon, emailen vagy a 

szentmiséket követően. 

3. Június 5-e első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a 

templomban. Ezen a napon az atyák meglátogatják a betegeket. 

4. Június 1-je, hétfő a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának az 

emléknapja, egyben pünkösdhétfő. A szentmise fél 10-kor lesz a 

templomban. 

5. Június 4-e, csütörtök a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe. 

Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. 
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PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét 

isteni kegyelmeddel! (Részlet a z ünnepi mise könyörgéséből) 

 Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Ezzel kapcsolatban  

felmerül a kérdés: hogyan tudjuk befogadni a nekünk megígért Szentlelket? 

Azt ugyanis, hogy megkapjuk a Szentlelket, Jézus maga ígérte meg 

közvetlenül a mennybemenetele előtt (is): „Én meg kiárasztom rátok Atyám 

ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való 

erőt.” (Lk 24, 49). Már nem az a kérdés, hogy Isten kiárasztja-e ránk a 

Szentlelkét vagy sem, hanem az, hogy be tudjuk-e őt fogadni vagy nem. A 

labda tehát a mi térfelünkön pattog. A pünkösdi történetből nyilvánvaló, 

hogy a Lelket nem csak egyik vagy másik apostol kapta meg, hanem 

„mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek” (ApCsel 2,4). Viszont az is látható, 

hogy először csak azok töltekeznek be vele, akik az emeleti teremben együtt 

vannak, és „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak” (ApCsel 

1,14). Később a Jeruzsálemben tartózkodók egy része – mintegy háromezer 

ember – is megkapja a Szentléleket, miután látták, hogy mi történt a 

tanítványokkal, és hallották Péter buzdító beszédét.  
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 Ahhoz, hogy a Szentlélek minket is szíven tudjon találni (vö. ApCsel 

2,37), arra van leginkább szükség, hogy vágyakozzunk rá, hogy saját 

elégtelenségünk tudatában kérjük őt, jöjjön a szívünkbe: „Ha tehát ti, bár 

gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja 

mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk 11,13) Isten 

vágyva vágyja belénk árasztani Lelkét. Nagy bizalommal kérjük: Jöjj, 

Szentlélek, jöjj a szívünkbe! 

 

A Szentléleknek szentelt évszázad 

 „Boldog Elena Guerra nővér neve nem túl ismerős magyar katolikus 

körökben. Olaszországban, Luccában élt (1835-1914). A Szentlélek 

misszionáriusának nevezik. Arra érzett ösztönzést, hogy fölhívja a figyelmet 

a Szentlélek szerepére a keresztény életben. XXIII. János pápa avatta 

boldoggá 1959-ben. Boldog Elena a 19. század vége felé alázatos 

bátorsággal tizenkét levelet intézett a pápához, arra kérve őt, hívja össze az 

Egyházat újból a Cenákulumba, az utolsó vacsora termébe, hogy kiáradjon a 

pünkösdi Lélek. Néhány idézet leveleiből: Szentatya, kérem, siessen és hívja 

a Cenákulumba a hívőket... Nem kell mást tenni, mint megnyitni a 

Cenákulumot, behívni a hívőket, sokat-sokat imádkozni, és a Szentlélek 

eljön. Eljön és megtéríti a bűnösöket, megszenteli a hívőket, és a föld színe 

megújul… Lépjünk be mindnyájan a Cenákulumba..., forduljunk a 

Szentlélekhez, hogy a Szentlélek hozzánk fordulhasson. Jézus egyszer 

megmutatta az embereknek Szívét, most Lelkét akarja kinyilvánítani.  

 XIII. Leó volt akkor a pápa, a nagy műveltségű és hihetetlen 

energiájú, sovány aggastyán, aki enciklikák sorával igyekezett az Egyházat 

megújítani, megnyitni a jövő felé. Elena nővér indításaiban megérezhette 

Isten szavát, mert reagált a levelekre. 1895. június 5-én kiadta a Provida 

Matris Charitate kezdetű levelet, amelyben elrendeli a pünkösd előtti 

kilenced imádkozását. Ez pedig azt jelenti, hogy valóban össze akarta hívni 

az Egyházat a Cenákulumba! 1897. május 9-én pedig megjelentette Divinum 

illud munus enciklikáját, amely nagyszabású összefoglalása az Egyház 

Szentlélekről vallott hitének, a skolasztikus teológia nyelvén. (…) Az idős 

pápa arról vall, hogy fő célja egész pápasága során a katolikus hitélet 

megújítása és az ökumenikus újraegyesülés volt. Közelgő halálát érezve, 

mindkettőt a Szentlélekre akarja bízni. Péter utóda egyet akar a luccai 

nővérrel. XIII. Leó 1901. január elsejének első másodperceiben a 

Szentléleknek ajánlotta a XX. századot, és ünnepélyesen intonálta a Veni 

Creator Spiritus himnuszt az egész Egyház nevében.” (Kovács Gábor: Sir 

Hasirim c. művéből) 

 A Szentléleknek szentelt 20. században a Szentlélek kiáradásának 

számtalan jelét láthattuk: a karizmatikus megújulás terjedését Krisztus egész 

Egyházában, új lelkiségi mozgalmak létrejöttét, a II. Vatikáni Zsinatot, 

aminek megnyitásakor így imádkozott Szent XXIII. János pápa: „Újítsd meg 

csodáidat napjainkban, új pünkösd gyanánt!” És mindez még csak a kezdet. 

Imádkozzunk, hogy ez az új pünkösd elérjen minket, családjainkat, 

közösségeinket, nemzetünket! 

 „Ó, bárcsak (...) buzgó és egységben mondott ima szállhatna a 

Mennybe a kereszténység minden részéből, ahogy egykor Jeruzsálemben a 

Cenakulumban (emeleti teremben) történt, a Szentlélek új lángolásáért!"  

(Boldog Elena Guerra imája) 


