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KEZDŐÉNEK Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó szentlélek által, alleluja. (Róm 5,5)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2, 1-11)
A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a
nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden
néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A
lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az
embert, ezért nem kőtáblára kell írni.
Amikor elérkezett Pünkösd napja,
ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből,
mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol
együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek
fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. Ez idő tájt
vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt.
Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg
verődött össze. Nagy volt a megdöbbe-

nés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
„Nem Galileából valók mindnyájan,
akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja
hát őket mindegyikünk a saját nyelvén,
amelyben született?
Mi, pártusok, médek, elamiták; és
Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból,
a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából
való zarándokok; zsidók és prozeliták,
krétaiak és arabok: mi mindannyian
úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áraszd ránk Lelkedet. Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének.
Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 12, 3b7. 12-13)
A kijelentés: Jézus az Úr, - a legrégibb hitvallás volt. Kifejezte a feltámadt Krisztusba vetett hitet, de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. Ő osztogatja a kegyelmi
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ajándékokat az Egyházban. Ő a titokzatos test lelke, s minden tagot arra képesít, hogy a
főnek, Krisztusnak nyomába szegődjék.
Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek
által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten,
aki mindenben mindent véghezvisz,
ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki

azért kapja, hogy használjon vele. A
test ugyan egy, de sok tagja van. A
testnek ez a sok tagja mégis egy test.
Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis
mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók,
akár pogányok, akár rabszolgák, akár
szabadok vagyunk. Valamennyiünket
ugyanaz a Lélek töltött el.

ALLELUJA Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét
gyullaszd föl bennünk!
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-23)
A feltámadt Krisztus már beöltözött istenfiúi hatalmába, azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától kapott.
Az Egyház nagy feladata az Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A Szentlélek,
az Atya és a Fiú szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra,
a szeretetre és a hűségre. Az Egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet ebben a
világban, az emberi gyarlóság ellenére.
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak,
pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így
szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”
Miután ezt mondta, megmutatta nekik
a kezét és az oldalát. Az Úr láttára

öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint
engem küldött az Atya, úgy küldelek én
is titeket.” E szavak után rájuk lehelt,
és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

KÖSZÖNET – II. PÜNKÖSDI KILENCED
● Az Agapék szervezéséért: A KÉK, a Gerinctorna, Szt. Mónika és a Karitász csoportnak, kiemelten Szeredi Évának a szervezésért és odafigyelő gondoskodásért.
● A zenei szolgálatért – Perneczky Balázs művész úrnak a kórusok meghívásáért, a szervezésért és a közreműködésért.
● A tolmácsolásért – Kiss Gabriella tanárnőnek a Boulad-előadás pontos és még az előadót is segítő, a finomságokra is figyelő, sokak által dicsért fordításért /pl. P. Deák, aki
perfekt francia, de hálásak voltak a hallgatók is/, ill. Szilágyi Rita tanárnőnek a készségért
és készenlétért!
● A sekrestyéseknek – akik vállalták a kihúzódó estékkel járó többletet.
● Adakozóknak – akik nagylelkűen támogatták a kilencedet.
● A gyóntatásért – P. Bohán Bélának és P. Deák Ferencnek.
TEMPLOMUNK HÍREI
 Agapé – a reggel 8 órai szentmise után.
 Bérmálás – ma délelőtt 10 órakor a Dómban Dr. Kiss Rigó László püspök úr megbérmálja a templomi csoportunkban felkészülő 7 fiatalt - Dani Tamás, Kakuszi Sára, Kedves
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Médea Adél, Kiss Márton, Szeredi Gabriella, Szigeti Erika, Vili Cseperke Terézia. A
Testvérek imáiba ajánljuk bérmálkozóinkat, hogy lendületet kapjon egyéni életük és ez által a közösségé is.
 Pünkösdhétfő – a Liturgikus Naptár ezt a napot az húsvétutáni évközi első napjának tekinti – köznap. Reggel 7 és este fél 7 órakor lesznek szentmiséink.
 Májusi litániák – Szűz Mária a keresztény ősmintája – köszöntése – elmélkedés a keresztény ember - jelesül Mária – tulajdonságairól, erényeiről – minden hétköznap este negyed 7 órakor, az esti szentmise előtt. Vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor.
1% - köszönet – mindazoknak, akik a Katolikus Egyházat támogatták adójuk 1%-val és
azoknak, akik a JTA –t a másik 1%-kal. Isten fizesse meg!
 Máriagyűd – Egésznapi élelem, ivóvíz. Közös ima reggel 7 órakor a templomban, majd
indulás. Érkezés este 7 óra körül.
Program: beszélgetés, csendes szakaszok, közös ima a buszon. Máriagyűdön szentmise,
ebéd, keresztút, vetélkedő. Visszafelé, ha az idő engedi, benézünk Bajára.
 Szentháromság vasárnapja – a következő vasárnapon.
 Megemlékezés az I és II. világháborús hősökről - május 31-én, délelőtt fél 12 órakor
az Aradi Vértanúk terén /Hősök Kapuja/. Szeretettel hívják a testvéreket.
 Imaalkalom a templom közösségéért – Taize-i és a KÉK Csoport szervezésben június
1., hétfőn, az esti szentmise után 19.30-tól Szent Ignác Kápolnában.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök és péntek reggel 8 órakor, a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Május 25. hétfő: 700 elhunyt édesanyáért és családjáért ; 1830 + Ivánért, + Zsuzsannáért
és élő családtagokért ● Május 26. kedd: 700 élő családtagokért; 1830 + Ivánért + Zsuzsannáért és élő családtagokért ● Május 27. szerda: 700 + János és Margit l.ü.; 1830 + Ivánért,
+ Zsuzsannáért és élő családtagokért ● Május 28. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 +
Ivánért, + Zsuzsannáért és élő családtagokért ● Május 29. péntek: 700 + Róbert l.ü.; 1830
+ Juray, Gunda és Király család l.ü. ● Május 30. szombat: 700 + Ivánért, + Zsuzsannáért
és élő családtagokért; 1830 Daróczy család elhunyt és élő családtagjaiért.
„Titokzatos a víz. Egészen tiszta és egyszerű, - Szent Ferenc ,,szűzi''-nek nevezte. Teljesen
igénytelen, mintha semmit sem jelentene önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért volna, hogy másnak szolgáljon, tisztítson és üdítsen. De láttál-e már egyszer csendes és igen
mély vizet, és belemerültél-e érző lélekkel annak szemléletébe? Megérezted-e ekkor, hogy
milyen titokzatos a mélység? Hogy úgy tűnt fel, mintha ott alant tele volna csodákkal, csá-
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bító és borzalmas csodákkal? Vagy megfigyelted-e már, amikor a víz mint folyam zúgva
rohan és egyre csak zúdul és zúg? Vagy amikor a forgatag kering, örvénylik és magával
húz? Ez olyan erővel nehezedik az ember kedélyére, hogy úgy kell magát kiszakítania annak hatalmából.
Titokzatos a víz. Egyszerű, átlátszó, önzetlen, készen arra, hogy tisztára mossa mindazt,
ami bepiszkolódott, és felüdítse a szomjazót. És ugyanakkor kifürkészhetetlen, nyugtalan,
telve talánnyal és erőszakkal, s pusztulásba akar rántani. Találó képe azoknak a titokzatos
ősokoknak, amelyekből az élet fakad és a halál integet felénk; képe magának az életnek,
amely olyan világosnak tűnik fel és ugyanakkor mégis olyan rejtvényszerű.
Így azután értjük, miért teszi meg az Egyház a vizet az isteni élet, a kegyelem jelképének
és hordozójának.
A keresztségből egykor új emberként jöttünk elő, ,,újjászületvén vízből és Szentlélekből'', miután a régi ember a vízben elpusztult, meghalt.
És keresztvetéskor meghintjük homlokunkat és mellünket, jobb és bal vállunkat „szentelt vízzel”, az őselemmel, azzal a rejtvényszerű, tiszta, egyszerű és félelmetes elemmel,
amely a természetfeletti értelemnek, a kegyelemnek jelképe és eszköze.
Az Egyház, amikor megszentelte, megtisztította a vizet. Megtisztította azoktól a sötét
hatalmaktól, melyek benne szunnyadnak. Ez nem egyszerűen üres szó! Akinek érzékeny a
lelke, már megérezte ezt, megérezte a természeti erő varázshatalmát, amely kitörhet a vízből. És pusztán csak természeti ez az erő? Nem egyszersmind valami sötét, természeten
kívüli valóság is? A természetben, annak minden gazdagságában és szépségében ott van a
rossz is, a démoni is. A lelket eltompító városi élet az oka annak, hogy az embereknek
sokszor már nincs is érzékük ez iránt.
De az Egyháznak megvan az érzéke, és ezért „megtisztítja” a vizet minden istenellenességtől, és ,,megszenteli'' azt, kérve Istent, hogy tegye kegyelmi erejének eszközévé.
Ha már most a keresztény belép az Isten házába, meghinti a homlokát, mellét, és vállait,
vagyis egész mivoltát a tiszta és tisztító vízzel, azért, hogy megtisztuljon a lelke. Nem szép
dolog-e ez? A kereszt jelében hogy egymásra találnak itt a tisztaságra vágyódó ember meg
a megváltott természet és kegyelem!
Vagy ott van az este. ,,Az éjjel senkinek sem barátja'' - tartja a közmondás. Van valami
igazság benne. Mi a világosság számára vagyunk teremtve. Mielőtt az ember átadná magát
az alvásnak, a sötétség hatalmának, amelyben kialszik a napvilág és az ember öntudata, a
kereszt jelével és szenteltvízzel jelöli meg magát, a megváltott, a bűntől megtisztult természet jelképével: Isten óvja meg minden sötéttől! Hasonlóképpen cselekszik reggel is, amidőn újra felkel az álomból, az öntudatlanság sötétségéből és újra kezdi életét. Ez a szenteltvízzel való meghintés mintegy emlékezés arra a szenteltvízre, amelyből a keresztségben kelt fel Krisztus világosságára. Ez is igen szép szokás. Itt is a kereszt jelében találkozik a megváltott lélek és a megváltott természet.” /R. Guardini, Örökmécs, A szenteltvíz/
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