Pünkösdhétfőn egyházmegyei találkozó lesz Székesfehérváron a Bregyó
közi szabadidőközpontban. A püspöki
szentmise 10 órakor kezdődik. Bővebb
eligazítás a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján található.
Pünkösdhétfőn este 18 órakor mutatunk be szentmisét a csabai templomban.
A plébánosi fogadóóra Pünkösdhétfőn
elmarad.
Május 21-én az Egyházközségi Nővérek kápolnájában a 18 órai szentmise
után éjfélig tartó szentségimádásra
nyílik lehetőségünk a papi és szerzetesi
hivatásokért. A csöndes szentségimádásra szeretettel várjuk a Prohászka
imaszövetség tagjait és mindenkit, aki
szívesen imádkozik a hivatásokért. 19
órától 21 óráig szentgyónásra is lesz
lehetőség.
Május 22-én Szentháromság ünnepe
lesz. Máriaremetére vár bennünket
Püspök atya az egyházmegye zarándoklatának fél 11 órakor kezdődő
szentmiséjére. A ligeti ministránsok
közössége gyalogzarándoklatot szervez,
melyhez a vállalkozó kedvű zarándokok úgy csatlakozhatnak, hogy a
piliscsabai vasútállomáson 7.20-kor,
vagy a klotildligeti vasútállomáson
7.23-kor felszállnak a Solymár felé
induló vonatra. A gyalogzarándoklat a
solymári állomásról indul, és oda tér
vissza a 15.50-kor induló vonathoz.

Miserend
Klotildliget:
május 15. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
–
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 2,1-11
1Kor 12,3b-7.12-13
Jn 20,19-23
május 17. kedd
18 óra
május 19. csütörtök
18 óra
május 21. szombat
18 óra
május 22. Szentháromság vasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
Péld 8,22-31
Róm 5,1-5
Jn 16,12-15
Pilisjászfalu:
május 22. vasárnap
Piliscsaba:
május 15. Pünkösdvasárnap
ünnepi szentmise
május 16. Pünkösdhétfő
május 20. péntek
május 21. szombat
május 22. vasárnap
ünnepi szentmise

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy a pünkösdi Lélek erejéből merítve,
megvalósíthassuk plébániai közösségünk testvéri egységét!
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Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén május
15-én ünneplünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes
korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet
hellenista hatásra ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) neveztek.
Nyelvünk – számos más nyelv között – ebbıl származtatja az ünnep ma
használatos nevét.

Pünkösd:
a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása

A

z Ószövetségben kétféle értelmezése volt Pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek
ünnepe volt, aratási ünnep, amely során
az első termést felajánlották Istennek,
de később, s Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott:
a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött
szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a
Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt
ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi
ünnepnek a tartalmát gazdagítja: a
törvény már nem csak kőtáblára van
írva, hanem az Őt befogadó emberek
szívébe is.
A keresztények kezdettől fogva a
húsvéthoz kötötten tartották meg az
ötvenedik napot. Ókeresztény szokás
szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti

idő megkoronázása, amelyet Keleten és
Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Vannak,
akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban”
[vö. 1Kor 16,8] – már a keresztény
pünkösdöt értik. Az azonban biztos,
hogy az Elvirai zsinat (313) tanítja, ha
valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét,
új tévtanítást vezet be az Egyházba. A
IV. században már egyre több említés
történik az ünnepről, mint például
Pünkösd
napjának
jeruzsálemi
megünnepléséről a IV. század végén
Eteria zarándoknő is megemlékezik.
Pünkösd ünnepi napján három fontos
esemény történt: a Szentlélek eljövetele,
mint Krisztus megváltó tettének
gyümölcse és beteljesítője; az Egyház
alapítása, és az egész világra kiterjedő
missziós munka kezdete. Ezek az
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események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek. Ezt tükrözi az
Egyház e napra szóló antifónája is:
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe,
alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az
apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott
nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy
hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik,
üdvözül, alleluja”.
A Szentlélek kiáradásának történetét az
Apostolok Cselekedetei [ApCsel 2,1-11]
rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok
mindenkinek a saját nyelvén hirdették
az evangéliumot. Isten a nyelvek
csodájával mutatja meg azt az egységet,
amely a közös hit megvallásával
kapcsolja össze a különböző nyelven

beszélő embereket. Ezáltal született
meg az első pünkösdkor az Egyház,
amely egy, szent, katolikus és apostoli.
Ferenc pápa a következőt tanítja erről:
„A Szentlélek az, aki mozgatja az
egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a szívünkben. Ő az, aki minden
keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik mégis
egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz
bennünket, aki kitárja az ajtókat, és aki
misszióba küld bennünket, hogy
tegyünk tanúságot Jézusról. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít
bennünket és imádságra ösztönöz: Ő
imádkozik bennünk! A Szentlélek az,
aki bennünk van és aki megtanít
minket az Atyára tekinteni és így szólítani: Atya! … A keresztény élet találkozás Jézus Krisztussal! Éppen a
Szentlélek az, aki erre a Jézussal való
találkozásra segít minket.”
forrás: katolikus.hu

Ha eljön a vigasztaló, az igazság lelke…
A pünkösdi események krónikájának az
Apostolok Cselekedetei bevezetőjében
olvasható szentlélek eljövetelének
leírását szokták tekinteni. Emiatt aztán
a
rendkívüli
jelenségekre,
a
glosszoláliára, magyarul a nyelveken
szólásra és a tüzes nyelvekre szokott
terelődni a figyelem. A kisegyházak
buzgó igehirdetői is ezzel a rendkívüliséggel szeretnék elkápráztatni hallgatóságukat az utcai igehirdetések kapcsán.
A pünkösdi nyelvcsoda és az
1.Korintusi levélben [12,1-11] olvasható
hasonló jelenségek között az a különbség, hogy az első esetben mindenki
számára érthető megnyilvánulásról van
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szó, a második esetben pedig magyarázatot igénylő, a részegséghez hasonló
elragadtatott állapotról olvashatunk. De
a jelenséget leíró nyelvezet hasonlóságot mutat Jób testamentuma qumráni
szövegével, illetve Ábrahám testamentuma leírásával. Mindkettő lényege,
hogy úgy értelmezik, hogy aki ezt az
adományt megkapta, az a mennyei
istentiszteletbe tekinthet bele. Isten
dicsőítésének egészen speciális formájába. Ezért az ilyen állapotban lévő
emberek általában Isten magasztalásának himnuszait zengik.
János evangéliumában a Szentlélek
vigasztalóként [14,26], illetve az igazság

lelkeként jelenik meg [15,26]. Ezek a
nevek és kifejezések az Ószövetség
vége az újszövetség elejének irodalmi
hátterébe gyökereznek. Az ember
érdeklődését alapvetően meghatározza
lelki állapota. A prófétai meghívásoktól
kezdve általános elképzelés volt, hogy
a próféták, mint Isten emberei, mint a
lélek emberei, valamilyen különös
módon Jahve lelkében részesülnek, az
Isten lelkének hatása alá kerülnek. Az
ihletett prófétai lelki állapotot ugyanis
nem tudták semmi mással magyarázni.
János evangéliumában
ezt a lelket vigasztalónak, pártfogónak nevezi
az evangélista. A másik
jelző az „igazság lelke”.
Ennek a kifejezésnek az
újszövetséget megelőző
qumráni
irodalomban
találjuk meg a megfelelőjét. Arról a lélekről
van szó, amely megvéd
a sátán, vagyis a gonosz lélek
támadásaival szemben.
Mindezekből arra következtetünk, hogy
olyan kifejezésről van szó, amely a
mienkétől különböző emberkép alapján
született. Az ember lelkének mai
megítélése egyrészt azért nehéz, másrészt azért nehéz összekötni a mai
lélekről szóló ún. pszichológiai beszédmóddal, mert a modern beszédmód
óvakodik a teológiai következtetésektől,
az antik beszédmódból pedig hiányzik
a lélek analitikus leírása. Annyi azonban közös mindkét beszédmódban,
hogy egy emberi megnyilvánulásról
beszélnek. Csakhogy az ember lelki
vigaszát, ebben az esetben nem egy
másik ember, hanem az Isten adja. A

nem hívők tagadják ennek valódiságát
és egészséges voltát, de a hívők ragaszkodnak hozzá, hogy van olyan
vigasztalás, amelyet nem kaphatunk
senki mástól csak az Istentől. Ez a
vigasz túllép a pszichológia tudományán, de nem lép túl az ember alapvető
igényén. Úgy hisszük, és sokan ezt
meg is tapasztalták, hogy Isten és Isten
lelke éppen akkor segít bennünket,
amikor már az emberi vigasz véget ér.
Az apostolok és evangélisták nem
pszichológusok voltak, hanem Isten
közelségét megtapasztalt
emberek. Ez a közelség
bennük
hihetetlen
örömet váltott ki, és
olyan emberi energiákat
mozgósított
bennük,
amelyet emberi pszichikai
ráhatások
nem
tudnak
kiváltani.
Meggyőző erejük megsokszorozódott, munkabírásuk meg növekedett. Hallatlanul
élesen meg tudták különböztetni a jót a
rossztól, a jóra irányuló emberi
törekvéseket a rosszra irányuló
gyűlöletkeltő dolgoktól. Isten lelkének
hatásait szent Pál foglalta össze a
legvilágosabban, amikor a lélek
gyümölcseiről írt a Galata levélben
[5,22]: „A lélek gyümölcsei szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Úgy gondolom, hogy mindenki,
aki ilyen tulajdonságokat mutat, részesült Isten adományaiban. Ezek talán
többet érnek, hasznosabbak és tartósabbak minden különleges extatikus
megnyilvánulásnál.
forrás: Virtuális Plébánia
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