
 
PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE 

 
 A zsidó ünnepi évben hét héttel pészach után emlékeznek meg a 
„hetek ünnepéről” (schavuot), amelyet hellenisztikus (görög műveltségű) 
körökben Pentekosztésznak (az 50. nap) is neveztek. Ez a három nagy 
zarándoklati ünnep egyike volt: hálaadás a búzatermésért, majd később a 
Sínai hegyi szövetségkötés, illetve a Tízparancsolat (Dekalógus) 
átadásának ünnepe is lett. Az ApCsel 2,1 skk írja le, hogy egy ilyen 
hálaadó zsidó ünnepen történt meg a Szentlélek Úristen kiáradása, hogy 
befejezze Krisztus üdvözítő művét a világban: Isten új szövetséget kötött, 
új aratási ünnepet lehet tartani. Ókeresztény értelmezés szerint a 
keresztény pünkösd húsvét nagy nyolcada (hetek vagy öröm oktávája), 
amely megkoronázza és lezárja a húsvéti időt, ahogyan ezt a keleti 
liturgiák is mindig tartották. A római liturgiában ez a nap a Szentlélek 
eljövetelének önálló ünnepévé vált. Ennek megfelelően külön oktávát, 
nyolcadot is kapott, amelynek jellemző módon a sokkal régebbi 
évnegyedes napokat (bűnbánati napokat, kántorböjtöket) kellett átvennie. 
Néhány országban, mint nálunk is a pünkösd –karácsonyhoz és 
húsvéthoz hasonlóan- egy másod-, sőt egy harmad-napot is kapott. Ezért 
külön pünkösdi ünnepkörről is szoktak beszélni. 
 Az egyházi év reformja arra törekedett, hogy pünkösdöt ismét 
szorosabban húsvéthoz kapcsolja. Ez az előesti (vigília-) mise 
könyörgésében, a prefációkban, az evangéliumi perikópákban az ünnep 
előestéjén (Jn 7,37: „a nagy ünnep utolsó napján”) és az ünnepi 
szentmisében (jn 20,19-23: a Szentlélek fogadása húsvét napján) 
fejeződik ki. A pünkösdi vigílián tartott keresztelési szertartást már a 
húsvét éjszaka ünneplésének megújításakor eltörölték; az ünnep 
vigíliáján tartott mise viszont összekapcsolható egy éjszakai virrasztással. 
 Ahol pünkösdhétfő is munkaszüneti nap (mint pl. Magyar-, Német- 
és Olaszországban és néhány svájci kantonban), a pünkösdi vagy a 
Szentlélekről szóló votív misét lehet venni. A Magyar Direktórium 
tartalmaz olyan tematikus miseszöveget, amelynek témája az „egyház”. 
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PÜNKÖSDI KILENCED 
 

 A népi vallásosság, különösen a XVII. század óta, ismeri a novénát, 
vagyis a kilencnapos áhítatot, amelynek –az ApCsel 1,13sk. alapján- az a 
célja, hogy fölkészüljünk életünk egy fontos eseményére, vagy 
megpróbáljunk valamilyen bajt és veszélyt elhárítani. Az egyházi év 
átrendezése óta a pünkösdi kilenced, amely eddig magánáhítat volt, a 
hivatalos liturgia részévé vált. A Krisztus mennybemenetele utáni 
köznapoknak pünkösdig a Szentlélek megjelenésére kell fölkészítenie. 
Ebben az időszakban minden köznapnak megvan a maga miseszövege, 
amely Krisztusnak arra az ígéretére emlékeztet, hogy elküldi a 
Szentlelket. Így az egyház Jézus tanítványaihoz csatlakozik, akik Urunk 
mennybemenetele után „együtt az asszonyokkal, Máriával, Jézus 
anyjával és testvéreivel, egy szívvel-lélekkel állhatatosan kitartva az 
imában” (ApCsel 1,14). 
 
 

 
NAGY SZENT I. GERGELY PÁPA: A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI 

 
 Hét lépcsőn jutsz a kapuhoz, mert a Lélek hétféle kegyelmével tár kaput: lépj 
be az égi Úr közelébe! Felhágásnak első foka az istenfélelem. Második a jámborság 
Lelke, harmadik a Tudás szelleme. Majd jön a bátorság és a jótanács, hatodikként 
az értelem, hetediknek a bölcsesség maga, mely elárad a lelken. Van benn tehát 
félelem is, az Úr félelme szívében! De milyen a félés,ha a jámborság nincs véle!? Ki 
nyomorút szánni nem tud s messze űzi a részvétet, ennek félsze az Úr szemében 
semmis. Följebb nem léphet jámborságra! S ronthat ez is: zavart irgalom kegye 
hajtja tévelybe, ha kímélne, s kíméletnek nincs helye! Bűntől pokolra mely vihet, ne 
sajnáld az ütleget! Van kiferdült jóindulat: kímél, s végül elveszejt. Benn a jámborság 
rendezetté lesz: fölsőbb fokra hág, hol a tudomány elítélni s fölmenteni tud egyaránt. 
Tetterő ha nincs benne, mit képes végrehajtani? Bátorság-nak Lelke, jöjj rá! S nem 
retteg kiállani. A jót megvédi, a bűnt elítéli: önmagával nem gondol, mert jó harcos 
ront a harchoz… De tán ferde oldalról? Elbízott tán? Jótanács, jöjj, vond följebb 
katonád! Igazgasd, irányítsd, hogy jól végig víjja a csatát. Értelem kell! Lássa: ez jó, 
az hibás. Mert másképpen mit javítson magán-máson maradandó egészen?! 
Jótanács, járj értelemmel; éles szemmel őrködik. 
 S bölcsességben szent: kiérik: „mersz” és mérsék ösztönzik… Heted lépcső: 
bölcsességé! Lélek tesz már mindent benn! A kegyelem hét szent kincse ott ragyog 
már Istenben… 
 
 



 
 

 

 
 

 
JÚNIUSI PROGRAM-ELŐZETES 

 
4-5., pünkösdvasárnap és –hétfő: nyári vasárnapi miserend (8, 10) és litánia (9 h) 
10., szombat: de. 10.30-kor pap- és diakónusszentelés az esztergomi prímási 
bazilikában a jubiláló paptestvérek hálaadásával 
11., Szentháromság vasárnapja: nálunk reggel 8 órakor a diákok tanévzáró Te 
Deuma, de. 10 órakor latin nyelvű koncert-nagymise (Rathgeber: Missa brevis és 
motetták, Liszt F.-kórus); Újtelepen de. 9-kor Szőke Lajos plébános ezüstmiséje. 
13., kedd: este 19 órakor csak fatimai ájtatosság és áldoztatás! 
18., évközi 11. vasárnap, úrnapja:  reggel 8-kor kismise, 9-kor szentségimádás, 
a végén Oltáriszentség-litánia, de. 10 órakor korális nagymise, 11-kor úrnapi 
körmenet; déli 12 órakor nászmisés esküvő 
23., péntek: Jézus Szentséges Szívének tanácsolt főünnepe reggel 7 órakor 
ünnepélyes nagymisével, kb. ¾ 8-kor énekes Jézus Szíve-litániával. 
24., szombat: Keresztelő Szent János születésének tanácsolt főünnepén du. 15 
órakor Galambossy Endre h. esperes, főplébános ünnepélyes ezüstmiséje. E 
napon az esti 19 órai szentmise –kivételesen- elmarad! 
27., kedd: este 19 órakor ünnepélyes nagymise Szent László tiszteletére litániával 
28., szerda: Az Arany János irodalmi vetélkedő részvevőinek egész napos 
kirándulása Nagyszalontára és –Váradra. 
29., csütörtök: az apostolfejedelmek tanácsolt főünnepén este 19 órakor Péter-Pál-
napi ünnepélyes nagymise 



 
 

 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK PÜNKÖSDI HIRDETÉSEI 
(Pünkösdvasárnap és –hétfő: június 4-5.) 

 
1./ Piros pünkösd mindkét napján nyári vasárnapi rend szerint reggel 8 és de. 
10 órakor ünnepeljük az Eucharisztiát. Pünkösdvasárnap és –hétfőn de. 9 órakor 
Szentlélek-litániát imádkozunk. Ma tartjuk a júniusi nagygyűjtést. 

 
2./ Pünkösdhétfőn tartja főegyházmegyénk a karizmák hagyományos ünnepét 
Máriaremetén, amely du. prímási nagymisével zárul. 
 
3./ Egy hét múlva Szentháromság vasárnapja, amely nap a húsvéti szentáldozás 
elvégzésének határideje. Reggel 8-kor tanévzáró Te Deum, majd a 10-es latin 
nyelvű nagymisén a Liszt Ferenc-kórus Rathgeber Missa brevisét énekli.    
   

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 14 h G         Szász Dénes és Szép Tímea esküvője                                 É 
                19 h G +Balogh Ferenc édesapa                                                              É          
PÜNKÖSDVASÁRNAP: a Szentlélek Úristen eljövetele; június 4. 
8 h    M                A Bójás-család halottai     É                                                      
9 h    G                                Szentlélek-litánia       É 
9.30  G                      Bedi Csenge és Klaics Ádám keresztelője                             CS 
10 h  Zs               Pro populo: a nép: élő hívek és jótevők; +Erzsébet és János     K          

PÜNKÖSDHÉTFŐ: Szentlélek-ünnep; Szent Bonifác püspökvértanú; június 5.  
8 h    G                 +Szórád Gyula (név- és születésnap), vmint +szülők                  É 
9 h    G                                          Szentlélek-litánia                                               É 
10 h  G                 Élő Sallai József hálaadása 75. születésnapján                          É 
Kedd 19 h            Élő Károly és Jolán hálaadása 47. ház. évf.-n                             É                                                                      
Szerda 7 h           +Szabó Sándor                                                                           CS 
      11.45 h                 +Kollár László temetése a Köztemetőben                             É                                         
Csütörtök 19 h    D. Nagy Imre OB. (fekete)                                                           É           
Péntek 7 h           +Kollár László OB. (szerdán temettük)        É                                
Szombat 19 h Zs A Nagy- és a Pataki-család halottai                                             É                                                                                                     
ÉVKÖZI 10., SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP: június 11.  
8 h   M                  A Mátics- és a Horváth-család halottai         (Te Deum)              É                                                      
10 h G                  Élő gyermekek                                              (missa latina)         K                          
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