
Hirdetések: 

1. Ma van Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az Egyház 

születésének a napja. A mai nappal befejeződik a húsvéti idő, eloltják a 

húsvéti gyertyát. Holnaptól folytatódik az évközi idő. 

Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett – azaz: szentgyónás és -

áldozás, imádság a Szentatya szándékaira – az a hívő, aki áhítattal részt vesz 

a Veni Creator Spiritus himnusz ünnepélyes eléneklésében vagy 

elmondásában a mai ünnepen. 

2. Pünkösdhétfőn reggel fél 8-kor lesz mise a Templomban. 

3. Szerdán este fél 7-től felnőtt katekézist tartunk a plébánián.  

4. Jövő szombaton az előesti mise után, este 7-től egy rövid koncert lesz a 

Templomban. Ennek részleteiről bővebben a kihelyezett plakátokon 

olvashatunk. 

5. Jövő vasárnap a fél 10-es misén kerül sor a betegek szentségének 

ünnepélyes kiszolgáltatására. Azt megelőzően, június 11-én, szombaton 

reggel 9-től szentgyónással egybekötött bűnbánati liturgiát tartunk a 

Templomban, amire várjuk mindazokat, akik szeretnék felvenni ezt a 

szentséget. Erre azért van szükség, mert csak az előzetes szentgyónással 

készülhetünk a betegek szentségének felvételére. Kérjük, hogy az érintettek 

iratkozzanak fel a sekrestyében név és telefonszám megadásával! 

6. Liturgikus ünnepek a héten: pünkösdhétfőn a Boldogságos Szűz Máriának, 

az Egyház anyjának emléknapja lesz. Szerdán Boldog Sándor István 

vértanúra, szombaton Szent Barnabás apostolra emlékezünk. Csütörtökön a 

mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe lesz. Jövő vasárnap 

Szentháromság vasárnapjának főünnepét üljük. 

7. Az imaapostolság júniusi imaszándéka: Imádkozzunk a szerte a világban 

élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget 

konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 
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PÜNKÖSDVASÁRNAP 

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

föld színét. 

 „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 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, 
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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) 

A betegek kenete: mibenléte (1. rész) 

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok 

imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó 

ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket 

követ el, bocsánatot nyer.”  (Jak 5,14-15) 

Isten életünk minden helyzetében velünk van, és felajánlja segítséget, 

kegyelmét. Ott is, ahol különösen fenyegetettnek érezzük magunkat: a 

betegség okozta gyöngeségben. Jézus földi életében különösen is fontosnak 

tartotta a betegekkel való törődést. Sokan fordultak hozzá bajaikban, akiken 

segített. Tanítványainak is ezt a küldetést adta (Mt 10, 8). Erre a feladatra 

egy külön szentség által is adja kegyelmét: ez a betegek kenete. Minden 

szentségben látható módon közvetíti felénk szeretetét. Betegségünk által 

felismerhetjük, mire van igazán szükség életünkben: magára Istenre. 

Ez által a szentség által segíti Krisztus beteg testvéreit, hogy a 

betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt 

Krisztus erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, 

félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és végül eljussanak az örök életre. 

A betegek kenete a bűnbocsátó hatás mellett vigasztalást, békét és erőt ad, 

megerősít a hitben, a beteget szenvedésében szorosabban összekapcsolja 

Jézus Krisztussal. Ha Isten is úgy akarja, a szentség még a betegség 

gyógyulását is elősegíti. Már csak ezért sem helyes az a felfogás, hogy csak a 

halál küszöbén álló embereknek való. Ezért is nevezi az Egyház ezt a 

szentséget betegek kenetének és nem utolsó kenetnek. Sőt, öregek is 

fölvehetik, ha különben egészségesek is, hiszen az ő számukra már a dolgok 

rendjénél fogva közelibb a halál. Ha testi gyógyulás nem is következik be, a 

szentség segít, hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja el 

szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó szenvedésével. Magáévá 

teszi az ilyen beteg Szent Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és 

testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az 

Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ami Krisztus szenvedéséből ,,hiányzik”, az 

nem az ő része, hanem a mi részünk. Amikor mi Krisztus lelkületével 

kivesszük a mi részünket is, akkor lesz mindent átfogóvá Krisztus keresztje, 

és teljesedik be általa a feltámadás. (Forrás: www.szentimreplebania.hu) 

Ki a Szentlélek? A Szentlélek működése (2. rész) 

A Szentlélek öröktől fogva él a Szentháromságban s működik a 

világban. Működését érzékelhetjük az emberiség általános istenkeresésében, 

majd a kinyilatkoztatásban, s a választott nép Isten felé haladásában. Az 

Istennel való egyre teljesebb találkozás felé az üdvtörténet nagy alakjai 

vezették a választott népet. S a Szentírás szinte mindegyikükről elmondja: 

„rászállott az Úr Lelke”, vagy „betöltötte az Úr Lelke”, vagy „az Úr Lelke 

szólott belőle” stb. Ezt mondja Mózesről, Sámuelről, Dávidról, Illésről, a 

prófétákról. Ezt mondja az Újszövetség előfutárairól: Simeonról, Erzsébetről, 

Zakariásról, Keresztelő Szent Jánosról. Ugyanezt mondja Szűz Máriáról is, 

aki az Istennel egyesült keresztényeknek s az Egyháznak példaképe. (Dr. 

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel) 
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