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III/21. szám PünkösdvasárnaP

Pünkösd

Pünkösdvasárnap különös ünnep, 
hiszen ilyenkor nem az evangélium, 
hanem az első olvasmány beszéli 
el a tulajdonképpeni eseményt, a 
Szentlélek leszállását - ami nem is 
csoda, hiszen az evangéliumok idő-
íve, amely a mennybemenetellel 
zárul, még csak ígéretként, elkül-
dendőként szólhat a Szentlélekről. 
Ezen ténynek azonban van egy kü-
lönös gyakorlati folyománya: mind 
szentleckébõl, mind evangéliumi 
szakaszból két lehetőséget sorol 
fel az olvasmányos könyv, szaba-
don hagyva a választás lehetőségét. 
Ezért mostani elmélkedésünkben 
mi nem az evangéliumi szövegtől, 
hanem a mindenhol bizonyosan 
közös első olvasmánytól, az Apos-
tolok Cselekedetei könyvének Pün-
kösd-leírásától indulunk.

„Mikor elérkezett Pünkösd napja, 
mindannyian együtt voltak, ugyan-
azon a helyen.” (ApCsel 2,1) Jézus 

Mennybemenetele közelről érintet-
te a tanítványokat. Ők, akik még a 
Mester földi ittléte alatt is folyton 
meginogtak, elbizonytalanodtak és 
gyengének bizonyultak, most nélkü-
le kell, hogy helyt álljanak. És nem 
pusztán helyt kell állniuk, megvé-
deniük azt, amit addig elértek, ha-
nem túl is kell azon lépniük, hisz 
Jézus hatalmas feladatot bíz rájuk: 
„Menjetek el a világra, és hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremt-
ménynek!” (Mk 16,15) - halhattunk 
mennybemenetel vasárnapjának 
evangéliumában. Az evangéliumot 
hirdetni - nem csak a zsidóknak, 
nem csak az embereknek, hanem 
minden teremtménynek! Micsoda 
feladat ez! Mekkora hatalom és erő 
kell hozzá! Hogy lesz erre képes ez 
a maréknyi „kicsinyhitű” csapat?

„Nem hagylak árván titeket!” 
(Jn 14,18). Jézus az Utolsó Vacso-
rán felhangzott drámai hangvételű 
beszédében kettős ígéretet tesz, két-
féleképpen szándékozik megóvni 



tanítványait: megígéri, hogy ő maga 
visszajön, az Atyától rendelt időben; 
de mivel ez az időpont nem ismere-
tes senki előtt, ezért a tanítványok 
szívét mégis nagy szomorúság tölti 
majd el, sőt Mesterük visszatérés-
be vetett hitük is meginoghat, ezért 
Jézus megígéri nekik a Vigasztalót, 
vagyis a Szentlelket, aki egyfelől 
felszárítja majd könnyeiket (innen 
a neve: Paraklétosz, Consolator, Vi-
gasztaló), másfelől pedig megadja 
az erőt, a kegyelmet az emberfeletti 
missziós küldetés beteljesítéséhez. 
Erről tanúskodik a második választ-
ható evangéliumi szakasz (Jn 15,26-
27; 16,12-15).

Ez a kettős ígéret: Krisztus má-
sodik eljövetele és a Szentlélek le-
szállása egyszersmind az Egyház 
ígérete is, amely az Utolsó Vacsorán 
az Eucharisztia alapításával már ti-
tokzatos módon jelen van, Krisztus 
oldalsebéből megszületik, de szük-
séges még a halál után a feltámadás 
és a pünkösdi esemény, hogy testet 
öltsön az emberi világban. Ennek 
az ígéretnek az erejében indultak 
vissza a Mennybemenetel hegyéről 
a tanítványok Jeruzsálembe. Visz-
szatérve a városba felmentek az 
emeleti terembe, az Utolsó Vacsora 
és a kettős ígéret adásának a helyé-
re, és ott „mindnyájan állhatatosan, 
egy szívvel-lélekkel kitartottak az 
imádkozásban az asszonyokkal, va-
lamint Máriával, Jézus anyjával és 
rokonaival együtt” (ApCsel 1,14). 
Az ígéret helyén emlékeznek az 

ígéret adására és várnak az ígéret 
beteljesedésére.

Ebben a zárt teremben, ebben az 
első kis közösségben beérik Pün-
kösd napja. Elrejtve a világ szeme 
elől, teljes csöndben, szenvedésen 
és félelmeken, kereszten és tagadá-
son keresztül születik meg, érkezik 
a napvilágra az Egyház. Íme, a Pün-
kösdi vajúdás, az előkészület, a tíz-
napos Pünkösdvárás szíve: az eme-
leti teremben az apostoloknak meg 
kell tanulniuk a csöndben is hallani, 
immár nem testi füleikkel, hanem 
lelki fülükkel. Így lesznek képesek 
a Szentlélek tanításának befogadá-
sára. Ugyanakkor vissza kell térni-
ük önmagukba, önnön közepükbe, 
létük szívébe, hogy így a Lélek 
eszükbe juttathasson mindent, amit 
Jézus mondott nekik, s ami most ta-
lán elfedve, elfeledve hever szívük 
valamelyik zugában, amelyet csak a 
szemlélődés és magába fordulás tud 
megnyitni (vö. Jn 14,26).

Pünkösd így nem csak egyházi-
ünnepi megemlékezés, de egyszers-
mind meghívás is abban a szentlel-
kes belső utazásban való részvételre, 
amelyen az apostolok is átmennek. 
Bennünk is csöndön, kudarcon, ön-
magunkba térésen át kell a világra 
jönnie annak a krisztusi embernek, 
akit a Szentlélek alakít ki. Legyen 
meg hát bennünk a bátorság ahhoz, 
hogy Pünkösdöt ne csak ünnepel-
jük, de teljes valónkkal át is éljük!

Ft. Török Csaba

2 Pünkösdvasárnap
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ÉN VAGYOK AZ ÚR, 
A TE ISTENED

1. Rajtam kívül más istened 
ne legyen

c) Hogyan állunk a szeretet isteni 
erényével, mely sokkal több, mint 
puszta emberi érzés? Valóban úgy 
tekintünk-e Istenre mint legfőbb jónk-
ra, mely égbenyúlóan magaslik apa és 
anya, feleség és gyermek, fiútestvér 
és nővér, tulajdon és vagyon, üzlet és 
hivatás, e világ minden java és kincse 
fölé? Valóban mindennél előbbre 
való számunkra Isten? Megállnánk-e 
azt a próbát, melyet Isten Ábrahámtól 
elvárt, vagyis gyermeke feláldozá-
sát? Istenért az embernek mindent 
fel kell tudnia áldozni, saját életét is, 
miként ezt a mártírok megtették, kik a 
földi életet kevéssé becsülték, s hitük 
megvallását saját vérük ontásával ko-
ronázták meg. 

Néha olyan emberek jönnek a 
gyóntatószékbe, akik azzal vádolják 
magukat, hogy egyszer áhítat nélkül 
imádkoztak, másszor kényszerből ha-
zudtak és a felebaráti szeretet ellen egy 
kisebb bűnt követtek el. Természetesen 
itt is erkölcsi botlásról van szó, melyet 
be kell vallani; de egy gyóntatóatya az 
ilyen gyónást rutinvádnak tekinti, mely 
a lényegest megkerüli: hogyan néz 
ki lelkem, szívem, életem legmélyén 
Istenhez való viszonyom? Valóban 
Ő-e egész létem legfőbb java, Őrá 

vonatkoztatva és az Ő gondviselésé-
ben bízva élek-e, vagy zúgolódom el-
lene és lázadok keresztem ellen? Egy 
szóval kifejezve: komolyan veszem-e 
keresztségi fogadalmamat és időről 
időre megújítom-e azt?

d) Az első parancsolattal kapcso-
latban még meg kell említenünk Isten 
tiszteletének erényét. Egy keresztény-
nek magában kell hordania az imádás 
lelkületét, Isten jelenlétében kell él-
nie, és gondoznia kell magában az 
imádságos lelkületet. Ezt vagy azt a 
formulát futólag elmondani, ezt vagy 
azt a megszokott imádkozási formát 
betartani, túl kevés lenne; egy keresz-
ténynek imádságos életet kell folytat-
nia. Neki magának kell élő imává vál-
nia. A reggeli felkelés után elsőként 
térden állva kell felajánlania az új na-
pot Teremtőjének és Megváltójának. 
Állandóan keresnie kell az Istennel 
való egyesülést, a megfeszített és fel-
támadt Jézussal való egyesülést, és 
életét élő istentiszteletté kell tennie. 
Mivel állandóan az ősbűn következ-
ményei és személyes hibái szoron-
gatják, törekednie kell az áldozat 
lelkületére, az önmegtagadásra és ön-
maga vágyainak elfojtására.

2. Isten nevét hiába ne vegyed

Térjünk rá a második parancsolat-
ra. Vétettem az isteni név tisztelete 
ellen átkozódással vagy káromkodás-
sal? Jézus Krisztusnak, az Ő szent-

a gyónás szentsége



séges édesanyjának és Egyházának 
korunkban oly elterjedt megcsúfolása 
írásokban, képekben és az úgyne-
vezett művészetben rettenetes isten-
káromlás; megszámlálhatatlanul sok 
ember terheli meg magát naponta 
különböző módokon ezzel a bűnnel. 

Ugyanígy elvetendő morálisan Is-
ten, a teremtés rendje és a megváltói 
mű ellen való lázadás; ehhez tartozik 
például a feminizmus és az emancen-
tum. Ez a parancsolat ezeken kívül a 
hamis esküt is megtiltja. 

Arra ösztönöz, hogy fogadalmain-
kat megtartsuk és ne éljünk vissza a 
szentnevek használatával, különösen 
nem szokásszerűen.

3. Megemlékezzél arról, 
hogy az Úr napját megszenteljed

A harmadik parancs megköveteli 
tőlünk a vasárnapi munkaszünetet és 
a vasárnap megszentelését, melynek 
figyelmen kívül hagyása miatt Isten 
Anyja La Salette-ben keserű köny-
nyeket ontott. Az embernek e napon 
nem szabad szolgai munkát végeznie, 
hogy ne merüljön el a földiekben, az 
anyagiakban, az üzletben, és ne váljék 
az állathoz hasonló emberré (1 Kor. 
2,14); ahhoz, hogy lelkét szabaddá te-
hesse Isten és a lelki dolgok számára, 
a szolgai munkát vasárnap abba kell 
hagynia. De a vasárnapi tilalom nem 
csak a szolgai munkát és az üzletet 
tiltja meg – a mai versenysport és 
kemény autótúrák is ellentmondanak 
e parancs betűjének és szellemé-

nek. Hiszen a vasárnapot Isten arra 
adományozta nekünk, hogy új erőt és 
energiát merítsünk belőle a következő 
hét feladataihoz. 

Mindezen felül az Egyház, sőt a 
természet parancsa is kötelességünk-
ké teszi, hogy ezen a napon bemutas-
suk Istennek az Őt megillető kultuszt. 
Az Új Szövetség igazi kultusza a 
szentmise. Ezért követeli az Egyház 
gyermekeitől halálos bűn vétsége alatt, 
hogy ezen a napon részt vegyenek a 
szentmisén. A vasár- és ünnepnapi 
misén való részvétel alól csak nagyon 
nyomós ok ad felmentést, mint pél-
dául betegség, betegápolás vagy az 
anya kötelessége, hogy otthon marad-
jon kisgyermekei mellett. Normális 
esetben a templomtól körülbelül egy 
órányi út fölötti távolság ment fel a 
miselátogatás alól. Természetesen 
nem kötelező az új, inkább protes-
táns, mint katolikus misén részt ven-
ni. Azonban a hívőknek mindent meg 
kell próbálniuk, hogy vasárnap, még 
pedig minden vasárnap a legközelebb 
fekvő kápolnában az Egyház hagyo-
mányos liturgiáját ünnepelhessék. 

A vasárnapot még különös mó-
don meg kell szentelni ima, lelki 
olvasmány, a hitben való tovább-
képzés, a családban való együttlét 
által. Ezen felül e napon a felebará-
ti szeretetnek is jobban meg kell 
nyilvánulnia, beteglátogatás vagy 
magányosokról, elhagyatottakról, 
öregekről való gondoskodás által. 
Vasárnap különös módon az irgal-
masság lelki és testi műveit gyakorol-

4 Pünkösdvasárnap
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ni Istennek fölöttébb tetsző cseleke-
det. 

Emlékezzünk meg a régi keresz-
tény életformáról: a vasárnap az Úr 
napja, pihend ki magad, imádkozz 

szívesen; és a közmondásra: amilyen 
a vasárnapod, olyan halálod napja.

Folytatjuk...

A kitöltött négyzetrács függőleges oszlopából kiolvashatja a pünkösd 
eredeti, görög nevét.

1. Ki tanította azt, hogy mi még imádkozni sem tudunk helyesen, „a 
Lélek azonban maga könyörög bennünk”? 2. Hányadik nap húsvét után a 
pünkösd? 3. Milyen hegynél történt a szövetségkötés, melyet az Ószövet-
ségben pünkösdkor ünnepeltek? A … 4. Melyik az az egyházi ünnepnek 
tűnő munkaszüneti nap, amely mégsem ünnep, saját liturgiája sincs? Me-
lyik torony építése közben történt a nyelvek összezavarodása? A … Pró-
féta, akinek látomásában az Úr lehelete életre kelti a csontvázakat. 7. 
Milyen színű a miseruha pünkösdkor? 8. Melyik az az ünnep, melynek 
ünneplését a pünkösd zárja le? 9. Ebben a városban történt a Szentlélek 
pünkösdi kiáradása. 10. A húsvéthoz kapcsolódó szimbolikus tárgy, ame-
lyet pünkösd után csak a kereszteléskor használnak. Húsvéti … 11. Próféta, 
akinek jövendölésére Péter apostol pünkösdi beszédében hivatkozik

Fejtörő

A megfejtést a következő számban közöljük!
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Hirdetések

Kedden 15:00 órai kezdettel májusi ájtatosságot végzünk a kórház területén 
lévő Szűzanya szobornál. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket az ájta-
tosságra.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 70.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 6 092.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, a 11 órai szentmise után kivonu-
lunk – az idén 300 éves – Szentháromság emlékoszlophoz egy rövid ájtatosság 
végzésére. 

adoratio 
sanctissimi sacramenti

Minden hét csütörtökén délután 
15 órától 18 óráig csendes szentség-
imádást tartunk a Szent Anna-kápol-
nában.

A szentségi Jézus előtt ajánljuk fel 
városunk életét a jó Istennek, kérve 
kegyelmét családjaink számára.

2015. január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
2015. január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)
2015. május 14. Urunk mennybemenetele
2015. június 4. Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja) 
2015. június 29. Szent Péter és Szent Pál apostotok
2015. augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)
2015. november 1. Mindenszentek
2015. december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
2015. december 25. Urunk születése (Karácsony)

Parancsolt ünnePeink a 2015-ös év során



24. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
25. hétfő
Sir 17,24-29; Zs 31; Mk 10,17-27
Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet!
26. kedd: NÉRI SZENT FÜLÖP
Sir 35,1-12; Zs 49; Mk 10,28-31
Az Úrnak tetsző áldozat: elhagyni a gonoszságot
27. szerda
Sir 36,1.4-5a.10-17; Zs 78; Mk 10,32-45
Tudják meg a nemzetek, hogy nincs Isten kívüled, Uram
28. csütörtök
Sir 42,15-25; Zs 32; Mk 10,46-52
Betelik az Úr dicsőségével az Ő alkotása
29. péntek
Sir 44,1.9-13; Zs 149; Mk 11,11-26
Dicsérjük a jábor férfiakat, kiknek kegyessége nem ért véget
30. szombat
Sir 51,12-20; Zs 18B; Mk 11,27-33
Ifjúkoromtól kértem a bölcsességet: szívem örömét lelte benne

Heti liturgikus naPtár
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V.25.
Pondelok – H

étfő
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

B. požehnanie pre M
areka

† Valéria, Zlatica és Éva
Tisztítótűzben szenv. lelkekért

V.26.
U

torok – K
edd

8:00 
m

agyar
10:00 

m
agyar

15:00 
slov. –  

 
               m

agy.
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
N

em
ocnica

K
órház

Sv. A
nna

† Ilona, Á
rpád, K

ároly
Szándékra
M

ájová pobožnosť k P. M
árii

M
ájusi ájtatosság Szűzanyához

† Rodičia a súrodenci
V.27.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Rudolf, nevesta a rodičia
† U

rbán D
ezső és Erzsébet

H
ajabács, G

erencséri cs. † tagjai
V.28.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
15:00
18:00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

† Szülők: Ernő, Lenke és szüleik
A

D
O

RATIO
† Ján Ď

uriš
V.29.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Za živú rodinu
Bűnösök m

egtéréséért
Családi békéért és szeretetért

V.30.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† M
ons. Tóth D

om
onkos

† D
om

inik, A
nna a O

ndrej
† Viktor, Irm

a, Veronika, József

V.31.
N

ED
EĽA N

A
JSV

Ä
TEJŠEJ 

TRO
JICE

SZEN
TH

Á
RO

M
SÁ

G
-

VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

18:00 
slovenská

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† Safár Istvánné (10.évf.)
† Pavol a Štefánia
† M

argit
† Rod. Irena a Blažej
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2015. május 25 – 31.
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