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„Szent Atyám! Megosztottam velük 
dicsőségemet, amelyet nekem ad-

tál.”

Minden nagy üdvösségtörté-
neti esemény előbb Jézus lelkében 
megy végbe, amelyről imádságai 
tanúskodnak, majd a hívek a Jézusba 
vetett hit által részesülnek benne, s 
végül az utolsó napon minden ember 
kénytelen lesz tudomásul venni.

A mennybemenetel Jézus lelké-
nek állapota, de imádságaival a 
benne hívőket is oda emeli, ahol ő 
van, az Atya dicsőségébe. Ez már 
megtörtént, mert amit Jézus kér az 
Atyától, azt az Atya teljesíti. Ter-
mészetesen szabadok vagyunk, és 
visszajöhetünk az Atyától abba a vi-
lágba, amelyet a hármas kívánságot 
ural, amely pusztulásra van ítélve.

A mennybemenetel azonban külső 
esemény, amit csupán híveinek ad 

tudtára, akiket az apostolok képvisel-
nek. Viszont annak végső következ-
ménye minden embert kényszerítő 
esemény, amikor nagy hatalommal 
és dicsőséggel érkezik. Erről beszél-
nek a mennybemenetel angyalai. 
Ugyanígy Pünkösd is Jézus lelkének 
állapota – állandóan a Lélek hatására 
cselekszik – de lelkébe bevonja 
híveit, és ő azért jött, hogy a benne 
hívőket összegyűjtse a Lélekben.

Pünkösdkor a benne hívők 
számára nyilvánvalóvá lesz a 
Szentlélek eljövetele. Tulajdonkép-
pen az, hogy Jézus megosztotta 
velünk azt a dicsőséget, amelyben 
öröktől fogva része van az Atyánál: 
ez a Szentlélek. Az utolsó napon a 
Lélek erejével támasztja fel Jézus 
dicsőséges testben az üdvösségre 
azokat, akik hozzá tartoznak. A 
világ (az emberiség) kénytelen tu-
domásul venni a kozmikus és vég-
leges Pünkösdöt!

Keresztény az, aki Jézusban él 
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és már magában hordozza a végső 
beteljesedés zálogát; lelkében nyit-
va látja az eget, mint a Jelenések 
könyvének látnoka, és szomjazza a 
végső beteljesedést, és kiált: „Jöjj el, 
Uram, Jézus!” Ugyanakkor az em-
berek, akik még nem hisznek Jézus-
ban, nemcsak megnyílni képesek a 
keresztényből áradó hit sugárzására, 
hanem bezárkózni is előtte. Mint Ist-
vánnal tették kortársai közül sokan. 

Akkor nem marad más hátra, mint 
leroskadva, a ránk zúduló kövek 
alatt is értük kiáltani Jézus szavát az 
Atyához: „Ne ródd föl nekik bűnül!”

A nagy üdvösségtörténeti miszté-
riumokat mi, hívő keresztények ma-
gunkban hordozzuk – ez lesz pünkös-
di küldetésünk forrása és alapja.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - Szent idők
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Nereus és Achilleus régi római 
vértanú-pár, május 12-i ünneplésük 
az 5. század óta mutatható ki. A 
tisztelet nyomai még régebbre mu-
tatnak, hiszen már Damasus pápa 
sírfeliratot költött a két vértanúnak. 
Annak töredékesen megmaradt 
szövege szerint Nereus és Achilleus 
római katonák voltak. Eltaláltak az 
igaz hithez, és bátor hitvallásukért 
megölték őket. Haláluk ideje nincs 
följegyezve. Általában a diocletianu-
si üldözés éveit szokták emlegetni. 
Ünneplésük helye a sírjuk lehetett, 
amelyet Petronellának, Szent Pé-
ter lányának sírja közelében kell 
keresnünk, a Domitilla-katakomba 
kiterjedt temetőrendszerében.

Tiszteletük helye gazdag 
lehetőséget kínált a legendák születé-
sének. Az5. és 6. században írtak egy 
csodálatosan díszes szenvedéstör-
ténetet Nereusról és Achilleusról. 
Ebben a két vértanút testvérpárnak 
tekintették, kiket maga Péter apos-
tol keresztelt meg. Mint eunuchok a 

császár unokahúgának, Titus Flavius 
Clemens feleségének -- a későbbi 
keresztény vértanúasszonynak --, 
Domitillának a szolgálatában áll-
tak. Úrnőjükkel együtt a campaniai 
tengerpart előtt levő Pontia sziget-
re száműzték, Terracinában borzal-
masan megkínozták, végül lefejez-
ték őket. Domitillával együtt a Via 
Ardeatina melletti katakombában 
temették el őket.

Nereusról és Achilleusról el-
beszélik, hogy keresztényekként 
Domitillával, úrnőjükkel együtt a 
sivár, izzóan forró Pontia szigetére 
száműzték őket. A két kiszolgált ka-
tona vezette annak idején Domitillát 
Kelemen pápához. A pápa megke-
resztelte az előkelő asszonyt. Ezért 
elvesztették hazájukat, birtokukat 
és legalapvetőbb emberi jogaikat. 
Nereus és Achilleus leszámolt éle-
tével, szemrebbenés nélkül fogadta 
az ítéletet. Annál inkább aggódtak 
úrnőjük életéért és egészségéért. 

szent néreusz és szent akHilleusz vértanúk
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Flavia Domitilla azonban már rég 
nem volt nagyvilági dáma: ott tér-
delt a katakombák komor homá-
lyában keresztény rabszolgák és a 
szegény népből jött hívők között, 
velük együtt rettegve attól, hogy a 
katonák fölfedezik rejtekhelyüket. A 
száműzetésben az élet nehéz volt, de 
ők fenntartották a kenyértörés közös-
ségét, mintha mi sem történt volna. 
Zsoltározásukhoz a tenger harsogása 
adott kíséretet.

Néhány évig tartott ez a sokféle 
szükséget szenvedő, de nyugodt élet. 
Amikor azonban Minutius Rufus 
konzul megjelent Pontián, véres ül-

dözés kezdődött. Nereust és Achil-
leust elkülönítették Domitillától. A 
konzul vesszővel, izzó parázzsal és 
kínzóeszközökkel igyekezett a két 
veteránt rávenni, hogy áldozatot mu-
tasson be a császár fölségének, de 
hiába. Állhatatosak maradtak, és a 
hóhér bárdja végzett velük.

Mindenható Istenünk, kérünk, 
add, hogy akik dicsőséges vér-
tanúidnak, Szent Néreusznak és 
Szent Achilleusnak bátor hitvallását 
megismertük, közbenjáró jóságukat 
is tapasztalhassuk!

www.katolikus.hu

szent pongrác

Pongrác története egy fiú 
hősiességének himnusza. A 6. század-
ban keletkezett szenvedéstörténete 
szerint szüleit korán elvesztette, s 
a tizennégy éves fiú nagybátyjával, 
Dénessel frígiai hazájából Rómába 
költözött. Épp abban az utcában, ahol 
megszálltak, lakott Kornél pápa és 
vele számos keresztény, akik hama-
rosan megszerették az élénk fiút, 
és főpásztoruk elé vezették. Kornél 
pápa fölismerte a fiú tiszta lelkületét, 
és megkeresztelte.

Dénes, az öreg barát meghalt, 
Pongrác azonban ekkor már tudta, 
hogy nem maradt árván. Részt vett a 
közösség imáin és áldozati ünnepein, 
amíg egy napon katonák el nem fog-
ták, s a császár elé nem vezették. 
A császár megsimogatta arcát, és 
barátságos szóval kérte, hagyjon föl 

,,babonaságával’’. Pongrác félelem 
nélkül a szeme közé nézett, és ezt 
mondta: ,,Éveim szerint ugyan gyer-
mek vagyok, mégis az enyém az én 
Uramnak, Jézus Krisztusnak az igaz-
sága és ereje. Ezért a te intelmed 
nekem annyi, mintha az a festett 
kép beszélne ott a falon. Az istenek, 
akiknek imádását nekem parancso-
lod, csalók voltak. Nővéreiket meg-
gyalázták és szüleiket sem kímélték. 
Ha ma egy hivatalnokod ilyen tetteket 
követne el, azon nyomban megölet-
néd. És te nem röstelled, hogy ilyen 
isteneket imádsz?’’ -- Diocletianus 
elnémult. Intett az őrségnek. A ka-
tonák elvitték a fiút, és lefejezték a 
Via Aurelián.

Pongrác sorsa minden korban é-
lénk részvétre indította a hívőket. 
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Tiszteletére az 5. századtól van bi-
zonyíték. Symmachus pápa (498-
-514) bazilikát emeltetett a Via 
Aurelián lévő sírja fölé. Rómában 
fehérvasárnap az újonnan megke-
reszteltek ünnepi körmenetben a ba-
zilikájához vonultak, ott levetették 
keresztelési ruhájukat és megújítot-
ták hitvallásukat. Hitüket az ártat-
lan gyermek oltalma alá helyezték 
szeretetük és bizalmuk jeléként. E 
bizalom eskük megerősítéseként is 
szolgált bírói tárgyalásokon: a peres 

felek Pongrác sírjánál esküdtek meg 
arra, hogy igaz a vallomásuk. A késő 
középkor óta Pongrácot a tizennégy 
segítőszent közé sorolják.

Istenünk, kérünk, hallgasd meg 
Szent Pongrác közbenjárásában bi-
zakodó Egyházadat, és add, hogy 
vértanúd könyörgésére mindig biz-
tonságban éljünk, és odaadó szívvel 
szolgáljunk Téged!

www.katolikus.hu
a templomi viselkedés etikettje 15 pontban

A templomi „illemszabályok” 
az Isten és a hívő közösség iránti 
tiszteletből következnek. Az alábbi 
szempontok segítségével átgondol-
hatod, van-e olyasmi, amire jobban 
kellene figyelned:

1. Öltözz rendesen és illendően! 
A szentmisében maga az Isten jön el 
közénk. Ezért hacsak teheted, méltó, 
vasárnapi öltözékben jelenj meg a 
misén. Nőként ne nehezítsd a férfiak 
számára a tisztaság megélését azzal, 
hogy rövid szoknyában, testhez ta-
padó nadrágban, fedetlen vállal/keb-
lekkel mutatkozol. Különösen ügyelj 
erre a templomi környezetben!

2. Férfiként templomba lépve vedd 
le a sapkát, kalapot! Ez társadalmi 
szokás, de a templomban is ügyelnünk 
kell rá, a tiszteletadás jeleként.

3. A templomba belépve és onnan 
kilépve hajts térdet a tabernákulum 
felé! A térdhajtással az Oltáriszentség-
ben jelen lévő Krisztust, a minden-

ség Királyát köszöntjük. Ne pukedli 
legyen, hanem a hódolat és imádás 
gesztusa, amelyben az egyik térd a 
földet érinti. Aki fizikailag nem tud 
féltérdre ereszkedni, tiszteletteljes 
főhajtással köszöntheti Jézust.

4. Érkezéskor és távozáskor szen-
teltvízzel vess keresztet! E mozdulat 
hitvallás, keresztségünkre emlékeztet, 
mely által Krisztus Egyházának tagjai 
lettünk. Hálaadással gondolhatsz erre, 
amikor keresztet vetsz.

5. Ne egyél és ne igyál a templom-
ban! Kivételt jelenthet, ha a pap vagy 
egy kórustag diszkréten vizet iszik. 
Beteg vagy csecsemő is kaphat inni. 
(Szoptatni viszont kultúránkban má-
soktól elvonulva illendő.) Rágógumit 
se rágj! Templomban udvariatlanság, 
és nem segíti az imádságos elmélyü-
lést.

6. Legalább néhány perccel a mise 
kezdete előtt érkezz. Imádsággal 
ráhangolódva jobban elő tudsz készül-
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ni a szentmisére. Ha nem tudsz időben 
odaérni, hátul keress helyet, hogy ne 
zavard a többieket.

7. Ha a pad szélén ülsz le, udvari-
atlanság elvárni az utánad érkezőktől, 
hogy átmásszanak rajtad az ülőhelyért. 
Ilyenkor készségesen húzódj a sor 
közepe felé, hogy leülhessenek. Még 
jobb, ha már érkezéskor nem a pad szé-
lén, hanem középen ülsz le, hogy má-
sok is elférjenek. Ha tele a templom, 
alapvető udvariasság a nők, idősebbek 
számára átadni az ülőhelyet.

8. Szentmise közben legyen 
kikapcsolva a mobiltelefonod! Ha 
rendkívüli szükséghelyzetben mégis 
használnod kell, diszkréten menj ki a 
templomból.

9. A templomban őrizd a csendet, 
ne beszélgess! A mise előtti és utáni 
percek nem társalkodásra, hanem 
imádságra szolgálnak. Ha valamit 
feltétlenül mondanod kell, halkan és 
röviden tedd. A félhangos beszélgetés 
zavarhatja az imádkozókat.

10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy 
hátul ülj le. Ha zajong, mihamarabb 
menj hátra vele. Nem szégyen, ha 
csitítod vagy kiviszed a templomból; 
rosszabb, ha zavarja a misét.

11. Mise alatt ne olvass temp-
lomi újságot, imakönyvet! Hogy 
esne neked, ha valaki vendégségbe 
jönne hozzád, és ahelyett, hogy veled 
beszélgetne, nekiállna olvasni? Isten 
házában te vagy a vendég és téged vár 
a Házigazda!

12. Ha tiszta énekhangot kaptál 
Istentől, énekelj a szentmisén! Aki 

énekel, kétszeresen imádkozik, és 
aktívan hozzájárul, hogy a szertartás 
még szebb legyen. A túl hangos vagy 
nem tiszta éneklés viszont zavaró a 
többiek számára, ezért kerülendő.

13. A békeköszöntésnél nézz a 
másik ember szemébe, miközben 
kezet fogsz vele! Udvariatlan, sőt 
bántó, ha kézfogás közben már azt 
nézed, ki lesz a következő. Inkább 
ajándékozd meg őt tekinteted által 
lelked gazdagságával! Szívből mondd: 
„Béke veled!”

A kézfogás lehetőleg csak a köz-
vetlenül melletted, előtted és mögöt-
ted ülőkre terjedjen ki. A szentáldozás 
előtti percekben zavaró, ha valaki az 
egész sorral kezet akar fogni, vagy 
vándorútra indul a padtömbök között.

14. Amikor áldozni mész, ne üd-
vözöld sorra az ismerőseidet! Nem a 
társaslét, hanem a belső összeszedett-
ség pillanatai ezek: a végtelen Istennel 
készülsz találkozni. Krisztus Testét a 
pap előtt vedd magadhoz, majd zárt, 
mozdulatlan szájjal térj vissza a he-
lyedre. A szentostyát nem illik szét-
rágni.

15. Csak a záró ének elhang-
zása után indulj kifelé a templom-
ból! Előfordulhat, hogy sietned kell, 
azonban a pap és az asszisztencia 
kivonulását ilyenkor is illik megvárni. 
Lehetőleg mégis a záró ének végén in-
dulj a kijárat felé, mégpedig csöndben, 
hogy ne zavard a tovább imádkozókat. 
Az ismerősökkel a templomon kívül 
üdvözölhetitek egymást.

pecsgyarvarosplebania.hu
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Hirdetések
A mai szentmisék után gyűjtést tartunk a katolikus média részére. Az 

adományokat Isten fizesse meg!

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a ma esti szentmise kivételesen 
17.00 órai kezdettel lesz bemutatva a Szent Anna kápolnában.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a Szent 
András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szentmisére!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templomban, a hátsó asztalon található 
egy doboz, amelybe imaszándékaikat helyezhetik el a kedves testvérek papír-
cédulán (az imádságot kérő neve nélkül). A szándékokra azután a Mária Légió 
tagjai szeretnék felajánlani imádságukat, minden szerdán az imaórájuk befejező 
részeként.

Kérjük, hogy a doboz mellett lévő papírt és íróalkalmatosságot használják a 
jó ügy érdekében!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 185.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 594.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
2016. július 9-én (szombati nap) egyházmegyei zarándoklat valósul meg 

KRAKKÓ-ba, az Isteni Irgalmasság Szentélyébe. Kérjük, hogy a zarándoklatra 
mielőbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Abban az esetben, ha telített autóbusz indulna, személyenként 21.- EUR lenne 
az útiköltség.
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13. péntek: húsvét 7. hét péntek
ApCsel 25,13-21   Zsolt 102     Jn 21,15-19
Választható emléknap : A Fatimai Boldogságos Szűz Mária
14. szombat: húsvét 7. hét szombat
ApCsel 28,16-20.30-31   Zsolt 10     Jn 21,20-25

Heti liturgikus naptár
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V.9.
Pondelok – H

étfő
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Ladislav
† Édesanya Paula
† Ilona, Im

re, Erzsébet és 
gyerm

ekeik
V.10.

U
torok – K

edd
8.00 

m
agyar

10.00 
m

agyar
17.00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. O

ndrej

† A
ndrás és élő Zsuzsanna

M
iséző pap szándéka

Zdravie a B. pož. pre rodinu
V.11.

 Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Rodičia Ján a H
elena

Élő M
ónika

† Teréz
V.12.

Štvrtok – C
sütörtök

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

H
álából a m

egélt 70 évért
A

D
O

RATIO
† Ing. K

arol H
arm

at
V.13.

Piatok – Péntek
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† A
rnold, Ľudovít, Štefánia

Lelki és testi gyógyulásért
† Sándor

V.14.
Sobota – Szom

bat
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. R
ozália

Szent A
ndrás

Szándékra
B.požehnanie pre birm

ovancov
Bérm

álkodókért
† Bratia
† K

eresztanya Ilona
V.15.

ZO
SLA

N
IE D

U
CH

A SV
Ä

-
TÉH

O

 PÜ
N

K
Ö

SD
VA

SÁ
RN

A
PJA

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

† Pál, Erzsébet és fiuk Pál
Živé deti, vnuk a K

atarína
† Zsolt, Im

re és nagyszülők
† A

nna, Vincent a Vincent
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2016. május 9 – 15.

Húsvét 7. vasárnapja8


