Holnap, május 16-án, pünkösdhétfőn közös családi ünneplést szerveznek a Mária Magdolna templomban. A programok 15.30-kor kezdődnek, a gyerekeket korosztályonkénti foglalkozások várják. A szervezők örömmel fogadnak sütemény felajánlásokat, melyeket aznap
lehet a Mária Magdolna plébánián, vagy a templomban leadni 15 órától. Részletes program a plakátokon található.
A jövő vasárnap a délelőtti szentmisében plébániánk 17 fiatalja részesül a bérmálás szentségében Püspök atya által. Imádkozzunk buzgón fiataljainkért! Ezen a napon Bazitán kivételesen nincs szentmise,
hanem előző nap, május 21-én, szombaton 16 órakor lesz a vasárnapra érvényes előesti szentmise.
Jótékonysági hangversenyt ad a Zrínyi gimnázium vegyeskara a
plébániai Karitász javára jövő vasárnap, május 22-én 19 órától a plébániatemplomban. A belépés a koncertre ingyenes, támogatójegyek
már a mai naptól vásárolhatók a Karitász munkatársainál.
A Szent Család Óvoda néhány óvodai helyére várják még azon gyerekek és családok jelentkezését, akik fontosnak tartják, hogy gyermekük elkötelezett, hívő környezetben növekedjen. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet.
A személyi jövedelemadó ez évi bevallási határideje május 20. Kérjük most is, hogy adójuk kétszer egy százalékával szíveskedjenek támogatni katolikus egyházunk és plébániai alapítványunk működését.
Információ az újságos asztalon található.
Az egyházmegyei Martinus havilap májusi száma az újságos asztalról vásárolható meg.
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Plébániai Hírlevél
2016. május 15.
Pünkösdvasárnap

Pünkösd: a Húsvét megkoronázása

A pünkösd 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 – ebből származtatja az
ünnep ma használatos nevét.
Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének.
Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első
termést felajánlották Istennek, de később, Jézus korában már bizonyosan, 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, így például pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a század végén Eteria zarándoknő is megemlékezik.
Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesí-

tője; az egyház alapítása, illetve az egész világra kiterjedő missziós
munka kezdete. Ezek az 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: MKPK Sajtószolgálat

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Horváth Ármin Gábor: 2016. május 8.
Horváth Maja Viktória: 2016. május 8.
Forgó Ákos Soma: 2016. május 8.
Forgó Rebeka Anna: 2016. május 8.
Korcz Bence: 2016. május 8.

Légár Heléna: 2016. május 8.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Arne Westenberger – Németh Orsolya: 2016. május 14.
Tamás Norbert – Wéber Jusztina: 2016. május 14.
Isten éltesse az új házaspárokat!
Temetés
Horváth Jenő: 2016. május 12.
Hencsei Vilmosné Harcz Rozália Erzsébet: 2016. május 13.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Május 16, Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
10 óra: A Tamás és Cseresnyés család + tagjai
18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa
Május 17, kedd, 18 óra: Püspök atya szándékára
Május 18, szerda, Szent I. János pápa és vértanú, 18 óra: + Sándor
édesapa
Május 19, csütörtök, 18 óra: + Szülők és hozzátartozók
Május 20, péntek, Sienai Szent Bernardin áldozópap, 18 óra: A segítő Szűzanya tiszteletére
Május 21, szombat, Magellán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vértanúk
7 óra: Beteg Ilona
16 óra (Bazita): vasárnapra érvényes előesti szentmise
Május 22, A Szentháromság ünnepe
7 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok és György
10 óra: A Plébánia híveiért
18 óra: + Férj, szülők, nagyszülők
Holnap, pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor és este 6 órakor vannak
szentmisék. Reggel 7 órakor kivételesen nem lesz szentmise.

