
Hirdetések 

1. Ma van Pünkösdvasárnap. Ezen a napon teljes búcsút nyerhet az a hívő, 

aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Veni Creator himnusz 

ünnepélyes eléneklésében vagy elmondásában. A mai nappal befejeződik a 

húsvéti idő.  

Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban. 

2. Plébániai közösségi alkalmaink a héten: kedden délután 3-kor Szent 

László fiúkör. Szerdán este 6-kor Igekör, háromnegyed 8-kor 

jegyeskurzus. Csütörtökön este fél 8-tól kezdő katekumen csoport. 

Pénteken délután 3-kor Szent Teréz lánykör, este 6-kor ifjúsági hittan. 

Vasárnap 9-kor ministráns foglalkozás. 

3. Hétköznapokon a szentmisék után, szombatonként az előesti mise előtt fél 

6-tól, ill. egyéni egyeztetés szerint folyamatos a gyónási lehetőség.  

4. Május a Szűzanya hónapja. Isten anyjával ápolt személyes kapcsolatunk 

elmélyítése végett imádkozzuk el naponta a rózsafüzért és a Loretói litániát. 

Jövő szombaton este háromnegyed 6-tól közösen végezzük a litániát a 

Templomban. 

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Boldogságos Szűz Máriára, az 

Egyház anyjára emlékezünk. Kedden Tiszteletreméltó Szent Béda 

egyháztanító, szerdán Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz. 

Csütörtökön a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepét üljük. Jövő 

vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz. 

6. Június 5-én, szombaton délután 5-től 6-ig szentségimádást tartunk, amivel 

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületébe kapcsolódunk be. Az 

elsőszombati rózsafüzérezést emiatt egy héttel későbbre, június 12-ére 

halasztjuk. 

7. Bíztatunk mindenki érdeklődőt, hogy mielőbb regisztráljon a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra. Egyes programok ingyenesek, de 

regisztrációhoz kötöttek. Más események regisztráció- és díjkötelesek, 

ezekre május 31-éig lehet kedvezményes áron jelentkezni. Minderről 

tájékozódni lehet a NEK honlapján, a https://www.iec2020.hu/hu oldalon.  

8. Püspök atya (is) buzdítja a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, 

hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt. A legújabb, módosított 

járványügyi rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján. 
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PÜNKÖSDVASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a 

föld színét.  

 David Wilkerson kis pünkösdi gyülekezetek lelkészeként szolgált 

Amerika keleti partjainál. 1958-ban olvasott egy cikket New York-i 

tinédzserekről, akiket gyilkossággal vádoltak. New Yorkba ment  és elkezdte 

szolgálatát a bíróság elé állított fiatal bandatagok felé. E munkából nőtte ki 

magát a Teen Challenge misszió nevet viselő Krisztus-központú kábítószer 

és alkohol rehabilitációs program. Ennek keretében több tízezer fiatal nyerte 

vissza a reményt egy jobb életre. Ezek egyik volt Maria, aki évek óta 

heroinfüggő volt. Wilkerson tiszteletesék csodáért imádkoztak számára. Egy 

nap, amikor Maria hazament arra lett figyelmes, hogy a közvetlen 

szomszédságában nagy tömeg gyülekezik. Kiderült, hogy egy vallásos 

összejövetelt tartottak ott. Kíváncsiságból ő is bekukkantott, és mélyen 

megérintette, amit hallott. Az alkalom végén az igehirdető előrehívta azokat, 

akik szerettek volna betöltekezni a Szentlélekkel. Maria is előrement, mert a 

prédikáció alatt vágy ébredt a szívében a Szentlélek után. Imádkoztak érte és 

ő megkapta a Szentlélek ajándékát. Letette a heroint és attól kezdve teljesen 

tiszta lett. Hetekkel a sorsfordító eseményt követően összefutott régi 

„barátnőivel”, akik pénzt akartak kunyerálni tőle. Mivel tudta, hogy 

kábítószerre költenék a pénzt, megtagadta kérésüket. Azok megverték őt, 

majd erőszakkal elvették a pénztárcáját. Bár erősebb volt, és máskor simán 
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visszaütött volna, most csendben imádkozott támadóiért, miközben püfölték. 

Hazatérve férje bekötözte sebeit, ágyba fektette. A férj döbbenten 

konstatálta, hogy az egyébként ingerlékeny felesége milyen szelíden tűri az 

ápolást. Maria komoly változáson ment át a „Szentlélekben való 

megkeresztelkedése” után. Élete rendeződött, született három gyereke, 

családjával pedig Puerto Ricoba költözött, hogy a szegények között tegyen 

tanúságot Krisztus szeretetéről.  

A Szentlélek kiáradása megújít minket, új emberré tesz bennünket. 

Beteljesedik Ezekiel próféta jövendölése: „új szívet adok nektek és új lelket 

oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek” (Ez 

36, 26). A Szentlelket már megkaptuk akkor, amikor megkereszteltek és 

megbérmáltak minket, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükségünk arra, 

hogy egyre jobban betöltekezzünk vele. A szentségi kegyelmek kiolthatatlan 

tüzet gyújtottak a lelkünkben. Bűneink hatására azonban a tűz nem nagy 

lánggal él, néha éppen csak parázslik. Amikor behívjuk a Szentlelket az 

életünkbe, engedélyt adunk neki, hogy „ráfújjon” a parázsló tűzre, és újra 

lángra lobbantsa azt. 

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája 

„Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg 

Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával 

együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk 

uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! 

Ámen." (a II. Vatikáni Zsinat megnyitása alkalmával mondott ima) 

II. János Pál pápa beszédéből 

Add Uram, „hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt 

megismétlődjön ma is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze 

Pünkösdkor egy nagy cenakulumban, a Lélek kiáradására vágyakozva. Ma 

ebből az emeleti teremből egy hatalmas ima száll fel: Jöjj, Szentlélek, jöjj, és 

újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és 

Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj, 

Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk 

ajándékoztál! (1998. Pünkösd vigíliája) 

Szent József-színező (2.) 

Kedves Gyerekek! Fogadjátok szeretettel az e heti Szent József-színezőt! 

Szent Józsefet, Jézus nevelőapját, a munkások védőszentjét május elsején 

ünnepli a katolikus egyház. Példaképül áll a munkások elé. Neked is  

példaképed lehet, hiszen ha bármit teszel, segítesz otthon a szüleidnek az 

otthoni munkáknál, te is dolgozol, munkát végzel. A Szentírás szerint az 

alkotó munka az istenképűség jele. Az ember az istenképűségét, az abból 

fakadó emberi méltóságát úgy éli meg, hogy dolgozik, alakítja a világot, 

amelyben él. Álljon most előtted is „nemcsak a héten”, de most különösen, 

Szent József. Kérdezd meg otthon, hogy miben tudsz segíteni, szüleid 

egészen biztosan örömmel fogják fogadni a segítő szándékodat. A héten 

különösen figyelj erre, és ha van kedved színezd ki a színezőt, mely Szent 

Józsefet ábrázolja munka közben, ezzel is munkát végzel, s ha még neki is 

ajándékozod valakinek a kiszínezett rajzod, biztosan örömöt is okozol vele. 

Jó munkát kívánok hozzá! Böndő-Szegedi Szilvi 

 


