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v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát.

v Május 20-án, Pünkösdvasárnap,
este 6 órakor lesz a templomunkban a bérmálás, melyet az idén
Serfőző levente oktatási helynök
fog celebrálni.

v Pünkösdhétfőn, május 21-én
plébániai közösségi napot tartunk. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentmise ezen a
napon kivételesen délután 5 órakor kezdődik. A nap sikeréhez
mindig nagymértékben hozzájárul a kedves hívek sütije, melyet
most is szeretettel kérünk. A
részletes programot a faliújságra
kitettük.

v A Nyugdíjas Klub következő
összejövetelét a Dóm látogatóközpontban tartja május 25-én,
pénteken 10 órakor, ahol az állandó tárlat mellett megnézzük a
„boldogasszony-kiállítás”-t is.
Gyülekezés a Dóm téren 9 óra 45
perckor. minden nyugdíjas társunkat szeretettel várjuk.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v Május 27-én, vasárnap délután fél
5-től karitász gyűlés lesz a Közösségi
Házban. minden önkéntes megjelenésére számítunk.

„Ha eljön a Vigasztaló,...
az Igazság Lelke”

v Az egyházzenei hónap keretében
május 27-én, vasárnap az esti szentmisén közreműködik Nagy gerda
orgonatanár.

v Május 27-én, vasárnap lesz a városi
imádságos, gyalogos zarándoklat. A
mi templomunkhoz 12 óra 30 perckor
érkezik a menet. Az érdeklődők a zarándoklat részletes útvonalát a hirdető táblán és az újságos asztalra kitett
szórólapokon olvashatják.

v Június 9-én 10 órakor a Dómban
tartja vasmiséjét gyulay eNdre
püspök úr, amelyre minden hívőt
szeretettel vár.
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Hirdetések

Az apostolok és evangélisták nem
pszichológusok voltak, hanem Isten
közelségét megtapasztalt emberek. Ez
a közelség hihetetlen örömet váltott ki
belőlük, és olyan energiákat mozgósított bennük, amelyet emberi pszichikai ráhatások nem tudnak kiváltani. Meggyőző erejük megsokszorozódott, munkabírásuk megnövekedett. Élesen meg tudták különböztetni
a jót a rossztól, a jóra irányuló emberi
törekvéseket a rosszra irányuló, gyűlöletet keltő dolgoktól. Isten Lelkének
hatásait szent Pál foglalta össze a legvilágosabban, amikor a Lélek gyümölcseiről írt. Úgy gondolom, hogy
mindenki, aki ilyen tulajdonságokat
mutat, részesült Isten adományaiban.
Ezek talán többet érnek, hasznosabbak
és tartósabbak minden különleges extatikus megnyilvánulásnál.
Dr. BENyIK GyÖrGy
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PÜNKÖSD

A Szent lélek
eljövetele

Olvasmány

ApCsel 2,1-11

Amikor elérkezett Pünkösd napja,
ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből,
mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol
együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek
fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a
Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az
ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt,
nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a
megdöbbenés, mert mindenki a saját
nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy
meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
„Nem Galileából valók mindnyájan,
akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát
őket mindegyikünk a saját nyelvén,
amelyben született? Mi, pártusok,
médek, elamiták; és Mezopotámiának,
Judeának, Kappadóciának, Pontusznak,
ázsiának, Frigiának és Pamfiliának
lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne
vidékéről és rómából való zarándokok;
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok:
mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi
nyelvünkön hirdetik Isten csodás
tetteit!’’

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 103

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk;
újítsd meg a föld színét.

Szentlecke

Gal 5,16-25

Testvéreim!
Kérlek benneteket, hogy lélek szerint
éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a
test kívánságait. A test ugyanis a lélek
ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen.
Ellentétben állnak egymással, s így nem
azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen
benneteket a lélek, akkor nem vagytok
alávetve a törvénynek.
A test cselekedetei nyilvánvalóak:
kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság,
bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag,
veszekedés, szakadás, pártoskodás,
irigykedés, gyilkosság, részegeskedés,
tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint
már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem
öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen
nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz
tartoznak, keresztre feszítették testüket
szenvedélyeikkel és kívánságaikkal
együtt. Ha a Lélek szerint élünk,
viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

ALLELUJA

Jöjj el, Szentlélek Isten,
töltsd el híveid szívét,
és szereteted tüzét
gyullaszd föl bennünk!

ALLELUJA

SZEKVENCIA

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, emberszívben
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!
Evangélium

Jn 15,26-27; 16,12-15

Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától
küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától
származik, Ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok.
Még sok mondanivalóm volna, de
nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem
amikor eljön az Igazság Lelke, Ő majd
elvezet benneteket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt
mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja
hirdetni nektek. Megdicsőít engem,
mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az
enyém is. Azért mondtam, hogy az
enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

