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2022 június 5.                 PÜNKÖSDVASÁRNAP 
   Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és 
         az Egyház születésének ünnepe 

Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a 
Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni. Jöjj el, 
Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot! 

OLVASMÁNY                                                     ApCsel 2, 1–11 
Jó volna, ha mindig úgy beszélnénk, „ahogyan a Lélek a szót ajkunkra adja”! Jó volna, ha a 
kegyelem indítását mindig meghallanánk és megfogadnánk! 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       103. Zsoltár  
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

SZENTLECKE                                     1 Kor 12, 3b–7. 12–13 
A művész apró mozaikkövekből rakja ki csodálatos művét. Isten különféle szolgálatokat, feladatokat 
oszt ki Egyházában, és így formálja a történelmet. Építsük az Isten országát ott, ahová Isten állított 
bennünket. Tegyük meg azt, amit ő szabott ki feladatul nekünk. 

SZEKVENCIA                                                 SzVU 97. ének 
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj, szegények Atyja, te 
bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes 
lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta 
fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! Ihleted, ha fényt nem ad, ember-szívben 
ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a 
sebhelyet! Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! Add, vegyék el 
híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! Jámbornak jutalmazást, engedj boldog 
kimúlást, mindörökké mennyeket! 

ALLELUJA                                     
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, * és szereteted tűzét gyullaszd föl bennünk! 

EVANGÉLIUM                                                   Jn 14, 15–16. 23b–26 
Csodálatos kölcsönhatás van a szeretet és a Szentlélek kiáradása között. Krisztus azoknak ígéri az 
Igazság Lelkét, akik szeretik őt, viszont a szeretet maga a Szentlélek adománya (Róm 5, 5). A Lélek 
tehát először arra képesít, hogy szeretettől indíttatva megtartsuk Krisztus parancsait, s ha ezt 
megtesszük, valamiképpen megízlelteti velünk azt, hogy ő állandóan bennünk lakik, sőt vele együtt 
az Atya és a Fiú is lakást vesz bennünk. Krisztus azért ment a mennybe, hogy Istennek ezt a szellemi 
jelenlétét biztosítsa számunkra. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
„Fel tudod tán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét?” (Jób 11, 7) Fel tudjuk 
fogni, hogy mit jelent a bűnbocsánat? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a szentmise? Fel tudjuk 
fogni, hogy mit jelent, amikor a Szentlélek megszenteli kenyerünket és borunkat? Ha nem is tudjuk 

felfogni, törekedjünk arra, hogy a Szentlélek segítségével minél mélyebben hatoljunk be hitünk 
titkaiba. 

ELMÉLKEDÉS 
Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoztatja a Szentlélek eljövetelének külső jele; 
ugyanígy a világ végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene inkább foglalkoznunk, hogy 
együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk, hogy mindig készen álljunk az Istennel való 
találkozásra. Urunk, áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk 
szerint éljünk! 

A SZENTLÉLEK az Egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Az 
Egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel; az élteti 
és eleveníti. Az egész életet kell a Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, 
spekulációt és cselekvést, – s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi 
iránt. Jöjj, te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

 – Prohászka Ottokár püspök 

JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA 
Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretetének a jele. Amikor 
Jézus Szívét tiszteljük, akkor a mennyei Atya iránt, illetve irántunk 
való szeretetére gondolunk. Úgy szerette Jézus a mennyei Atyát, hogy 
életét adta az ellene elkövetett emberi bűnök és bántások 
megengesztelésére. Úgy szeretett Jézus bennünket, hogy halálba ment, 
csak hogy minket a mennyei Atyával kiengeszteljen és az Ő isteni 
áramkörébe újra bekapcsoljon. A Jézus Szíve tisztelet lényege: az 
engesztelés, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. 

†
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