
 
SZÁLLJ SZÍVÜNKBE NAGY ISTEN, LÉLEKADÓ LÉLEK! 

 
 Így kiáltunk föl piros pünkösd vasárnapján és hétfőjén az Atyától és a Fiútól 
származó harmadik isteni személyhez, a Szentlélekhez, Urunkhoz és éltetőnkhöz, 
aki szólott a próféták szavával a régi időkben, aki ma is jelen van az egyházban és 
hatékony a szentségekben. Ő az isteni végrehajtó és megvalósító erő különleges 
hordozója. Nagy szerepe van a Krisztustól kapott megváltás érvényesítésében, az 
emberekhez való közvetítésében, vagyis a megszentelés művében. De hogyan 
ünnepeljük meg a pünkösdöt? Először is szent várakozással, amint tették ezt az 
apostolok is egykor. Mi a májusi litániákon a mennybemenetel ünnepétől novénával 
vártuk a Szentlelket. Szép szokás a pünkösd vigíliáját zsolozsmával és más 
imádságokkal átvirrasztani. A piros díszbe vont oltár, a piros miseruha, a pünkösdi 
mise szövegei és ünnepélyesebb külső szertartásai hozzásegítenek a misztérium 
átéléséhez. Az ünnep átéléséhez kevés egy pünkösdi szentmise. Vegyünk részt egy 
litánián vagy ha van, vesperáson, és ha lehet a pünkösdhétfői szentmisén. (Bár 
pünkösd nyolcadát a zsinat eltörölte azzal, hogy a pünkösd zárja le a húsvéti 
ünnepkört. Szabad nap lévén, könnyebben megtarthatjuk.) Ne hagyjuk, hogy 
figyelmünket elvonják a Szentlélekről a tavaszi programok. 
 

PÜNKÖSDI HIMNUSZ 
(A Veni Creator fordítása Babits Mihálytól) 

 
1. Teremtő Lélek, jöjj közénk! Híveid szívét látogasd; 
Töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott. 

 
2. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott; 

Tűz, élő Forrás, Szeretet, te lelkek lelki olaja! 
 

3. Ajándékoddal hétszeres! Te ujj az Isten jobb kezén! 
Atyának ígért Szózata, ki ajkainkat megnyitod! 

 
4. Érzékeinkbe gyújts Te fényt, szívünk szerelmed töltse be 

S mi bennünk testi gyöngeség, örök erőddel izmosítsd! 
 

5. Ellenségünket űzzed el, a békét tüstént hozd közel 
Előttünk járva, mint Vezér, kerüljünk mindent, ami árt. 

 
6. Általad tudjuk az Atyát, s ismerjük, adjad, a Fiút, 

S ki kettejüknek Lelke vagy: tebenned higgyünk végtelen! Amen. 
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BAROKK TEMPLOMUNK PATRÓNUSA: NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
 

 Csehország védőszentje, a gyónási titok mártírja és a vízen járók védőszentje. 
Gyóntatói korális ornátusba öltöztetett barokk szobraival egykorú házak 
oromfülkéiben, kutak mellett, folyók partján, hidak párkányán, kompok tövében, 
pestis-emlékműveken, kórházakban, Szent Miklós-templomok és Flórián-szobrok 
szomszédságában találkozunk. Különös ismertetőjele az ötcsillagos dicsfény 
(glória), a feszület és a hallgatásra intő mutatóujja, esetleg a vértanúság pálmája. 
 Jánoska, ahogy népünk hívta, történelmi személy volt, de fölébe nőtt a 
legenda formálta alak főleg azért, mert kultusza csak halála után évszázadokkal 
éledt föl. A csehországi Nepomuk nevű falucskában látta meg a napvilágot paraszt-
szülők fiaként. A papi pályára lépve viszonylag fiatalon szép karriert futott be: a 
prágai érsek vikáriusa (helynöke) és a királyné gyóntatója lett. IV. Vencel cseh 
királlyal eleinte jó kapcsolatban volt, de később ez megromlott, mert a legenda 
szerint nem volt hajlandó beszámolni a féltékeny királynak felesége gyónásáról, a 
történelmi források szerint azért, mert elöljárója, a prágai érsek érdekeit képviselte 
bizonyos egyházi javak dolgában, amiért a király még kiközösítéssel is 
megfenyegette. Vencel, a mi Zsigmondunk bátyja mint Husz János híve sem 
kedvelte a cseh egyház méltóságait. 1393-ban (vagy amint sírkövén áll, 1383-ban) 
torkig lett a konok kanonokkal; elfogatta, megkínoztatta és gúzsba kötve a Moldvába 
dobatta. János a folyóba fulladt. A prágai Szent Vitus-főszékesegyházban temették 
el. Névünnepe május 16. a gyilkosság állítólagos időpontjára emlékeztet. 
Tiszteletének elterjedését a huszita mozgalom sikere egészen az ellenreformáció 
diadaláig hátráltatta. Ez ad magyarázatot a jezsuiták által terjesztett kultuszának 
késő barokk virágzására. 
 Nepomuki Szent János magyarországi tisztelete:  Tápén az idegenek 
ugratásában öltött testet: vagyis az ő János-szobruk a karácsonyi éjféli mise 
harangszavára lemegy a Tiszára, hogy ott oltsa szomját egész évre. Egykor 
névünnepén fölvirágozták szentünk szobrát, s aznap, meg annak oktáváján 
processzió indult hozzá a templomból: a „Szent Jánost járták”. Ezen az eseményen 
az egész vízi társadalom részt vett. A pest-budai vízimolnárok az ünnep vigíliáján a 
földíszített és kivilágított malmok körzetében muzsikaszó és mozsárdurrogtatás 
közepette vízre bocsátottak a szent halálát megidézendő egy égő gyertyákkal és 
lámpásokkal „fölékszerezett” csónakot. Mohácson János-nap előestéjén a kompot a 
májusfa ágaival díszítik föl, ráállítják a szent szobrát, fölvirágozzák és lampionokkal 
világítják ki. A kétnapos ünnepség záróaktusaként koszorút hajítanak a Dunába, 
vagyis megkoszorúzzák a szent szimbolikus hullámsírját. A paksi vízen járók a 
kompon mondattak ünnepi misét. Baján ma is vízi körmenetet tartanak. Apatin, 
Ercsi, Mohács és Dunaharaszti hajósnépe a Moldván égő gyertyáktól övezetten 
úszó szent tetem legendáját is meg akarta idézni. Az ünnep vigíliáján kis fatutajokra 
ragasztott világító gyertyákat eresztettek a vízre. Mohácson ezt az élő szokást 
hívják Jánoska-eresztésnek. 

HUMOR 
 

 Egy röpke mosoly. Karcsi egyházi iskolába jár. Egy nap hazajövet azt 
mondja: Anya, beoltották az egész osztályt! –Mi ellen? –Hát az akaratunk ellen. 



 

FŐPLÉBÁNIÁNK PÜNKÖSDI ÉS BÚCSÚI HIRDETÉSEI 
 

1./ Pünkösdvasárnap  az egyházi év harmadik legnagyobb főünnepe, melyet a 
Szentlélek Úristen eljövetelének szentelünk. De. 9 órakor tiszteletére litánia, majd 10 
órakor Zsombor Kálmán prépost úr celebrál  korális  főpapi nagymisét . A szkóla 
pünkösd mindkét napján de. 10-kor gregorián ordináriumot és himnuszokat énekel. 
 
2./ Pünkösdhétf őn lesz templomunk patrónusa, Nepomuki Szent János  
papvértanú ünnepe, a templombúcsú napja . De. 9 órakor szentünk tiszteletére 
litánia, majd 10 órakor  Zsombor Kálmán prépost úr  vezetésével  koncelebrációs 
korális f őpapi nagymise keretében kiszolgáltatjuk a szentkenetet. Aki a kegyelem 
állapotában van, áldozik és imádkozik a pápa szándékára, teljes búcsút nyer. 
 
3./ Még ma leadhatók a szavazatok a képviselőtestületi tagságra. 
 
4./ Szombat de. 9 órakor lesz az első szentáldozásra készülő gyermekek és szüleik 
gyóntatása. 
 
5./ Egy hét múlva Szentháromság vasárnapja , mely a húsvéti szentgyónás 
kötelező elvégzésének végső napja. Ekkor járulnak a gyermekek el őször a  
szentáldozáshoz de. 10 órakor . Krisztus Király-kórusunk Jakob de Haan Missa 
brevisét és motettákat énekel. Imádkozzunk értük, hogy mindvégig hűségesen 
kitartsanak Jézus mellett, és hitvalló katolikus magyarokká váljanak. 
 
6./ Most, a pünkösdi és búcsúi ünnepnapokon tartjuk a májusi nagygyűjtést 
számítva bőkezűségetekre. Az SzJA bevallásakor, kérjük, rendelkezzetek a Magyar 
Katolikus Egyház javára megajánlható 1%-ról a 0011-es technikai számon.  (Offera!) 

 
A SZENTKENET SZENTSÉGE 

 
 A Biblia embere a betegséget és a halált a bűn következményének és a sátán 
emberek fölötti hatalma jelének tartotta. Jézus is ezt vallotta, de különbséget tett a 
betegség és a sátáni megszállottság között, és kiárasztotta isteni erejét a testre és a 
lélekre egyaránt. Jézus és az apostolok gyógyításai a sátán hatalmának megtörését 
és a messiási kor beköszöntét jelezték. Jézus azonban nem szüntette meg sem a 
betegségeket, sem a halált, de mindkettőt bevette az üdvösség rendjébe. Amikor ő 
maga is részesült bennük, új értelmet adott e fogalmaknak. Ennek jelentőségét 
Szent Pál világította meg: testében kiegészíti, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik 
testének, az egyháznak javára (Kol 1, 24), mert ha az ember a maga szenvedését 
egyesíti Jézuséval, megdicsőülésének is részese lesz.  
 A megváltásnak kettős hatása lehet a betegekre: vagy karizmatikus úton 
csodás gyógyulás, vagy betegségünk megszentelése a páli módon. Mindkettő 
feltétele a hit és a kegyelem állapota, vagyis a halálos bűnöktől való mentesség. 
Ezért is kívánja meg az egyház a szentségek felvételénél ezt, hogy a kegyelem 
hatékony lehessen benne. A hatás közlésének módja gyógyító szavakkal és külső 
jellel történik: imaforma és a homlok és a két tenyér megkenése a betegek olajával. 



 

 „Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait, és azok imádkozzanak 
fölötte, majd kenjék meg a beteget olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság 
üdvére lesz a betegnek, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, 
bocsánatot nyer” (Jak 5,14-15). Feltűnő, hogy a megkenést nem karizmatikusok, 
hanem az egyház elöljárói, presbiterei (a papok) végzik. (Ma is a püspök vagy a pap 
szolgáltathatja ki.) Ez igazolja az apostoli korba nyúló hagyományt, amely a Biblia 
mellett mindmáig a kinyilatkoztatás forrása. 
 A Karoling-időkben a hangsúly áttevődött a lélek túlvilági sorsára, és a kenetet 
halálos betegeknek kezdték feladni. Ekkor változott a neve is, és lett utolsó kenet.  
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat  18.30 h  Loretói litánia É;  19 h G A Pataki- és a Nagy-család halottai  É                                                                                                      
PÜNKÖSDVASÁRNAP: a Szentlélek eljövetele; május 15.  
7.45 h G                          +Szabó Tivadar urnabeszentelése  É 
 
8 h      G Főcel.: +Szabó Tivadar férj OB.                                                              É                         
           M konc.:  +Németh Claude     
 
9 h      G                                      Szentlélek-litánia    
                                             É 
10 h    Zs            +Hortolányi József édesapa és a Keresztúri-család halottai       K  
PÜNKÖSDHÉTFŐ, TEMPLOMBÚCSÚ: Nepomuki Szent János; május 16. 
8 h      M Főcel.: +Gyurina Lászlóné Rózsika feleség és édesanya (2. évf.)         É             
           G Konc.:  +Kardos István és neje Rózsika 
      
9 h      G                            Nepomuki Szent János litániája                                 É 
9.15    G                  Almási Noel Martin és Nagy Noel keresztelője 
 
10 h    Zs Főcel.: +Harmath János és neje Katalin szülők és a család élő és +tagjai 
           M  konc.:   +Jóföldi Jenő és a család +tagjai                                               K 
            G  konc.:  Élő József és Katalin, vmint élő családtagjaik 
Kedd 19 h             Élő István és +szülei        É 
Szerda 7 h             +Berei Miklósné Anna OB. (fekete)     É 
           10 h             +Berei Miklósné Anna temetése az Újközetmetőben               É  
Csütörtök 19 h      +Reiteinger Ilona és +szülei    É 
Péntek 7 h             +Eszes Antal és +Antal fia                                                       CS 
           15 h             +Tóth Istvánné Erzsébet OB., majd urnabeszentelés (fekete)  É                                                                                                       
Szombat  9 h G/TAJ  Elsőáldozásra készül ő gyermekek gyóntatása                 CS 
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA: Szent Rita özv.; május 22 .  
8 h     M                  Élő Károly férj és édesapa (55. születésnap)                            É 
9 h     G                                Loretói litánia                                                    É 
10 h   G                   Élő Rita és Júlia kislányok (névnap és hálaadás)                     É   
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