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„Amikor elérkezett a Pünkösd nap-
ja, ugyanazon a helyen mindnyájan 

együtt voltak az apostolok.”

Az Apostolok Cselekedetei még 
pontosabban jelzi ezt a helyet: föl-
mentek az emeleti terembe. Márk 
evangélista anyjának, Máriának 
házában volt Jeruzsálem nyugati 
részében ez a terem, és a hagyo-
mány joggal azonosítja az utolsó 
vacsora termével. Ez az azonosság 
mélységes tanítást rejt magában. A 
Szentlélek legnagyobb műve Jézus 
életében az, hogy Jézust az Atyának 
értünk felajánlott áldozattá tette. A 
világban látható, megtudható leg-
nagyobb „szentlelkes” tette Jézusnak 
az Atyának történő önfelajánlás.

Azért ez a legnagyobb tette, 
mert az egyben kinyilvánítja a 
szentháromságos benső isteni élet 
titkait. Az Atya szereti a Fiát, és át-

adja magát neki a Szentlélekben, a 
Fiú viszontszereti az Atyát, és átadja 
magát neki a Szentlélekben.

Jézus az utolsó vacsorán emberi 
egzisztenciáját is a legteljesebb mér-
tékben belevonja ebbe a totális, örök 
isteni önátadásba, amikor másnapi 
kivégzésének ezt a belső értelmet 
adja: „Atyám a te kezedbe ajánlom 
az én lelkemet” és: „Értük szentelem 
magamat”, illetve: „Vérem kiontatik 
a bűnök bocsánatára”.

Jézus egész emberségét, 
agóniáját és halálát is beemeli Isten 
legbensőbb életébe. Ez már maga a 
megdicsőülés. Testének feltámadása 
is ezt a dicsőséget nyilvánítja ki.

Ha Isten Fia halála a legnagyobb 
esemény, ami megtörténhet a vi-
lágmindenségben, és ez szentlelkes 
esemény, akkor az utolsó vacsorai 
önfelajánlás a Szentlélek végleges 
eljövetele, kiáradása az emberi testre! 
Az eucharisztia az igazi Pünkösd, ez 
a mai, lángoló, különféle nyelveken 
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szóló csak következménye annak. A 
szentmisében történő Lélek- lehívás 
(epiklézis) az igazi Pünkösd, minden 
Pünkösd magja.

A karizmák, a csodák, a nyelve-
ken való szólás enélkül hiábavalóság 
lenne. Hiszen az átváltoztatás-
ban, amely a pap szolgálata által, a 
Szentlélekben végbemenő újjáte-
remtés, megkezdődik a holtak fel-
támadása. Az Elsőszülött a halottak 

közül, Jézus Krisztus dicsőséges test-
ben feltámad, mert az Atya a Szentlé-
lekben föltámasztja. A konszekráció 
ezzel a pillanattal van kapcsolatban.

Ó, áldott úrfelmutatások! Láng-
nyelvek, szélzúgás helyett csöndes 
alámerülés az isteni jelenlét tengeré-
nek roppant mélységeibe.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - Szent idők
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Pünkösd ünnepe húsvét után a 
legrégibb ünnepünk. Története visz-
szanyúlik az Ószövetség világába.

Mózes korától kezdve húsvét után 
hét héttel tartották a „hetek ünne-
pét”, amelyet hellenista hatásra pen-
tékoszténak neveztek. Az ötvenedik 
nap eredetileg aratási, hálaadási nap 
volt. Nyelvünk – számos más nyelv 
között – ebből származtatja az ünnep 
ma használatos nevét.

A keresztények kezdettől fogva 
a húsvéthoz kötötten tartották meg 
az ötvenedik napot. Ezen a napon 
három fontos esemény történt: a 
Szentlélek eljövetele mint Krisz-
tus megváltó tettének gyümölcse és 
beteljesítője; az Egyház alapítása, és 
az egész világra kiterjedő missziós 
munka kezdete. Ezek az események 
Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján 
történtek, ezt tükrözi az Egyház e 
napra szóló Esti dicsérete is, amikor 
örömmel így énekel:

„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, 

alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apos-

toloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott 

nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy 

hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üd-

vözül, alleluja”.

Ókeresztény szokás szerint 
pünkösd a húsvét és a húsvéti idő 
megkoronázása, amelyet Keleten és 
Nyugaton egyaránt ünnepeltek.

Azt azonban nem tudjuk pon-
tosan eldönteni, hogy mikor került 
be az ünnep a liturgikus naptárba. 
Vannak, akik Szent Pál apostol meg-
jegyzésében – „pünkösdig maradok 
Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) – már 
a keresztény pünkösdöt értik. Az 
azonban biztos, hogy az Elvirai zsi-
nat (313) tanítja, ha valaki nem tartja 
meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást 
vezet be az Egyházba. A IV. század-
ban már egyre több említés történik 

Pünkösd ünnePe
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az ünnepről. Főleg annak kapcsán, 
hogy ez az ünnep húsvét után a másik 
keresztelési nap. Azokat keresztelik 
ezen az éjszakán, akik valamilyen ok 
miatt nem részesülhettek húsvétkor 
a beavató szentségekben. Ennek em-
lékei maradtak meg Szent Ágoston 
és Nagy Szent Leó pápa beszédeiben, 
akik az újonnan megkereszteltekhez 
szóltak. A liturgiát éppúgy az Eucha-
risztia ünneplésével fejezték be, mint 
Húsvét éjszakáján.

Pünkösd napjának jeruzsálemi 
megünnepléséről a IV. század végén 
Etéria zarándoknő is megemlékezik. 
A Gelaziusz- és a Gergely-féle 

szakramentáriumok több könyör-
gést és miseszöveget is tartalmaznak 
erre az ünnepre, a virrasztáskor pe-
dig több szentírási részt olvastak 
fel. Voltak olyan helyek is, ahol 
pünkösd vigíliáján még böjtöt is tar-
tottak. Később ez a virrasztás szom-
bat délutánra került át. A középkor-
ban több külsőséggel is emelték az 
ünnep jelentőségét. Szekvencia is 
került az ünnephez és a VI. századtól 
nyolcaddal ünnepelték, amely 
egészen a II. Vatikáni Zsinat liturgi-
kus rendelkezéséig érvényben volt.

Verbényi István

nePomuki szent jános

Közép-Európában sok hídon lát-
ható az a többnyire barokk kiképzésű 
szobor, amely egy papot ábrázol, mu-
tatóujját ajkára téve, mintegy csend-
re intve magát és másokat. A hidak 
szentje s a gyónási titok vértanúja 
ő: Nepomuki János. Közép-Európa 
legismertebb szentjei közé tartozik.

A legenda elmondja, hogy Wolff-
lin János a kicsiny Pomuk (ma Na-
pomuk) helységben született, Dél-
Csehországban. Jogi tanulmányainak 
befejezése után -- annak ellenére, 
hogy szegény szülőktől származott 
- - gyorsan haladt fölfelé az egyházi 
ranglétrán. Mint egyházi méltóságot 
és jelentős szónokot egész Prága is-
merte és szerette. IV. Vencel király 
felesége őt választotta gyóntatójául. 
A király kezdetben igazságos és jóa-
karatú uralkodó volt, de egy sikertelen 

mérgezési kísérlet után bizalmatlanná 
és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, 
mit gyónt a felesége. Mivel azonban 
János nem volt hajlandó megmon-
dani, megkínoztatta és a Moldva 
folyóba dobatta. Egy csodás fényje-
lenség jelezte a királynénak, hol ke-
ressék a holttestet. Egy másik válto-
zat szerint a Moldva leapadt annyira, 
hogy megtalálhassák. Halálának éve 
1383. A prágai Szent Vid-székesegy-
házban temették el.

A legenda elbeszéli még, hogy 
kénytelenek voltak sírját ráccsal 
elkeríteni, mert aki tisztességtelen 
szándékkal lépett síremlékéhez, azt 
Isten súlyos büntetése érte. Szenttéa-
vatási eljárását már a 16. században 
elkezdték, de csak 1729-ben fejezték 
be, miután az ereklyék tisztelete a 
huszita mozgalom és a harmincéves 
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háború ellenére is egyre nőtt. Nem 
sokkal a szentté avatás után megta-
lálták a vatikáni levéltárban az ak-
kori érseknek, Jentzenstein (vagy 
Jenstein) Jánosnak egy iratát, aki 
1381--1396 között ült Prága érseki 
trónján. Panaszirat ez Vencel király 
ellen. Felsorolja részben az Egyház 
jogait, részben az érsek birtokát és 
személyét illető túlkapásait. Felrója 
neki ezenkívül, hogy 1393-ban meg-
kínoztatta és a Moldvába fojtatta ál-
talános helynökét, Nepomuki Jánost. 
A gyilkosság oka egyházi jogokkal 
kapcsolatos nézeteltérés volt. Az álta-
lános helynök az érsek megbízásából, 
a király kifejezett akarata ellenére, 
jóváhagyta Kladrub kolostorában egy 
új apát megválasztását.

Nepomuki Jánost, az egyházjog 
doktorát és később az érsek általános 
helynökét 1372 óta számos prágai 
forrás emlegeti. Kínzatását és halá-
lát, amelyet a király haragja okozott 
(aki állítólag még kínzásában is részt 
vett), nemcsak Jentzenstein levele 
említi. Megtalálható más forrásokban 
is, amelyek hamarosan az események 
után keletkeztek. Itt sehol sincs szó 
arról, hogy a szerencsétlen prelátus a 
királyné gyóntatója lett volna. E for-
rások szerint inkább az Egyház jo-
gaiért halt vértanúhalált. Ám az em-
lített panaszos irat az érseket minden 
aszkézise és személyes jámborsága 
mellett olyan embernek jellemzi, akit 
nagyon, sőt túlságosan foglalkoztatott 
az Egyház anyagi jóléte és saját tulaj-
dona. Attól sem riadt vissza, hogy a 

földi érdekek megvédésére minden 
fontolgatás nélkül alkalmazza az egy-
házi átkot. Innen nézve Nepomuki 
János megöletése fölháborító ugyan, 
de nem föltétlenül az Isten dicsőségét 
szolgáló vértanúság. 19. és 20. száza-
di történészek, akik megkísérelték az 
ügyet földeríteni, attól sem riadtak 
vissza, hogy jámbor csalásról beszél-
jenek.

Nem valószínű az a föltételezés, 
hogy egyszerre két hasonló nevű em-
ber élt volna Prágában, s hogy közü-

lük az egyiket mint a királyné gyón-
tatóját 1383-ban, a másikat pedig 
mint az érsek helynökét éppen tíz év 
múlva megölték. Ráadásul úgy, hogy 
mindkettőt a megkínzatás után Vencel 
király parancsára a Moldvába fojtot-
ták. 1383-ból semmiféle híradás sincs 
Vencel efféle bűntettéről, viszont négy 
forrás is említi az általános helynök 
1393. évi halálát. És nyilvánvaló az 
is, hogy mindig csak egyetlen sír volt 
a Vid-székesegyházban. A sírfelirat, 
amely az ott eltemetett Nepomuki Já-
nos halálát 1383-ra teszi, csak a 16. 
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század közepéről való, ezért nincs 
bizonyíték-értéke.

Ezért ma általában abból a 
föltevésből indulnak ki, hogy csak 
egyetlen Nepomuki János volt, aki a 
prágai érsek helynökeként ismételten 
összeütközésbe került Vencel király-
lyal és tanácsosaival. Végül az em-
lített viszály miatt megölték. Nincs 
azonban magyarázat arra, hogyan lett 
a helynökből a királyné gyóntatója. 
A legendának ezt a lényeges részét 
sokan egyszerűen figyelmen kívül 
hagyják.

A történelmi kutatásnak ez a legú-
jabb állásfoglalása azonban mellőz 
egy fontos utalást, amely a legenda 
keletkezését sokkal közelebb viszi 
a történelmi tényekhez, mint azt 
először vélték. Thomas Ebendorfer 
von Haselbach többször volt a bécsi 
egyetem rektora, és az első huma-
nisták közt tartják számon. Ez a tudós 
így ír Császárkrónikájában: ,,Ven-
cel a felesége gyóntatóját, Jánost, a 
teológia magiszterét is a Moldvába 
fojtatta. Egyrészt azért, mert János 
kijelentette, hogy csak az méltó a 
király névre, aki jól kormányoz, más-
részt azért, mert állítólag nem akarta 
megszegni a gyónási titkot.’’ Eben-
dorfer bizonyíthatóan hosszabb időt 
töltött Prágában 1433-ban, mindössze 
negyven évvel a történtek után. Eb-
ben az időben is tudták tehát, hogy 
Nepomuki a király haragját vonta 
magára, mert szemrehányást tett neki 
kormányzása miatt. De ezenkívül 
élt a gyanú, hogy a királyné gyón-

tatójaként nem akarta megsérteni a 
gyónási titkot. A ,,jámbor csalás’’ ezek 
szerint közvetlenül az események 
megtörténte után kezdődött, úgyhogy 
csodálkozni lehet, miért nem leplezte 
le valaki már akkor. Vencel szinte 
gyermekfővel, tizenkilenc évesen 
kötött házasságot a nála néhány év-
vel idősebb Wittelsbachi Johannával. 
A legenda szerint ő Nepomuki lelki 
gyermeke volt. Mivel 1386-ban meg-
halt, a vértanúságot ez elé kell helyez-
ni. Vencel azonban 1390-ben ismét 
nőül vett egy Wittelsbachi leányt, a 
több mint húsz évvel fiatalabb Zsófiát, 
akinek szépségét minden krónikás 
dicsőíti. Talán híresztelések keringtek 
Prágában arról, hogy Vencel féltékeny 
szép feleségére, és esetleg tényleg 
érdekelte, hogy mit gyónt? Honnan 
eredt Vencel különös gyűlölete Nepo-
muki ellen? A székeskáptalan többi, 
vele együtt letartóztatott tagja túlélte 
a fogságot és a kínzatást!

Az a vallásos mozgalom, amely 
Husz János föllépése óta terjedt cseh 
földön, szintén hozzájárulhatott Ne-
pomuki Szent János tiszteletének 
kialakulásához. Mert Vencel és má-
sodik felesége, Zsófia, támogatta az 
újító Huszt. Ezért többen azt állítják, 
hogy Nepomuki tiszteletét és szentté 
avatását úgy kell tekintenünk, mint 
tudatos támadást a huszitizmus ellen.

A tudósok vitatkozása ellenére 
Nepomuki János szobra még mindig 
ott áll a prágai Károly-hídon és sok 
egyéb helyen. Ujját ajkára illesztve 
megőrzi saját titkát is.
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Hirdetések
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 „Regnum Marianum Akadémia” tavaszi programja keretén belül szerdán 
– 2016. május 18-án, 18.30 órai kezdettel – előadásra kerül sor a plébánia nagy-
termében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 Az előadó személye: ft. Hutár Márk, nagycsalomjai plébános atya

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 1 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 5 694.- 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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15. vasárnap: Pünkösdvasárnap - ünnepi mise
ApCsel 2,1-11   Zsolt 103  1Kor 12,3b-7.12-13 vagy Róm 8,8-17   Jn 20,19-
23 vagy Jn 14,15-16.23b-26
16. hétfő: 7. évközi hét hétfő
Jak 3,13-18   Zsolt 18  Mk 9,14-29
Választható emléknap : Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
17. kedd: 7. évközi hét kedd
Jak 4,1-10   Zsolt 18  Mk 9,30-37
18. szerda: 7. évközi hét szerda
Jak 4,13b-17   Zsolt 48  Mk 9,38-40
Választható emléknap : Szent I. János pápa és vértanú
19. csütörtök: 7. évközi hét csütörtök
Jak 5,1-6   Zsolt 48  Mk 9,41-50
20. péntek: 7. évközi hét péntek
Jak 5,9-12   Zsolt 102  Mk 10,1-12
Választható emléknap : Sienai Szent Bernardin áldozópap
21. szombat: 7. évközi hét szombat
Jak 5,13-20   Zsolt 140  Mk 10,13-16
Választható emléknap : Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, 
mexikói vértanúk

Heti liturgikus naPtár
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V.16.
Pondelok – H

étfő
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Ladislav
A

ntal testi, lelki gyógyulásáért
H

ajabács, G
erencséri cs. † tag.

V.17.
U

torok – K
edd

8.00 
m

agyar
10.00 

slovenská
17.00 

slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. O

ndrej

† A
ntal cs. † tagjai

N
a úm

ysel kňaza
B. požehnanie pre rodinu

V.18.
 Streda – Szerda

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
18:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pož. pre Jolanu, Boženu a 
M

arka
† Szülők és nagyszülők
† Édesapa

V.19.
Štvrtok – C

sütörtök
8.00 

m
agyar

15.00
18.00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

† Béla és Ilona
A

D
O

RATIO
† Eszter

V.20.
Piatok – Péntek

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pož. pre Štefana a Elenu
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
Élő család

V.21.
Sobota – Szom

bat
8.00 

m
agyar

18.00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† V
ladislav és A

lexander
† Júlia a D

aniel
Élő László unoka

V.22.
N

ED
EĽA

N
A

JSV
Ä

TEJŠEJ TRO
JICE

SZEN
TH

Á
RO

M
SÁ

G
VA

SÁ
RN

A
PJA

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Ilona, A
ndrás és 9 gyerm

eke
† Julianna a Pavol
† D

obi G
éza (5. évf.)

M
iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2016. május 16 – 22.

Pünkösdvasárnap8


