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Pünkösd ünnepe 

O lykor úgy tűnik nekem, hogy a Pünkösd 

kicsit háttérbe szorult mostanában a 

hívők körében is. Talán azért, mert nem 

telepedett (még) rá a mindenben üzletet látó 

modern világ. Nem övezi vásárlási lázba csapó 

tülekedés, mint Karácsonykor, és nem adnak el 

vele tonnaszámra - csokoládét sohasem látott - 

tejbevonós nyúlfigurát, tojást, mint Húsvétkor. 

Így egyelőre – remélhetőleg sokáig – 

megmaradhat keresztény ünnepnek, hálaadásnak, 

azért mert Jézus valóban elküldte maga helyett, 

ahogy ígérte, a Lelket: “Én meg majd kérem az 

Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság 

Lelkét, aki örökké veletek 

marad. … S a Vigasztaló, a 

Szentlélek, akit majd a 

nevemben küld az Atya, meg-

tanít benneteket mindenre és 

eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek.” (Jn 

14,16.26) 

 

Húsvét péntekje és vasárnapja 

között a tanítványok még nem 

alkottak valódi egyházat, 

inkább a félelem, a kétely és a 

gyengülő hit jellemezte őket. 

Három évig kísérték Jézust és hallgatták tanítását, 

most azonban még pislákoló hitük is elbi-

zonytalanodott. Vajon tényleg Ő volt Isten Fia? A 

feltámadás egyik leglátványosabb bizonyítéka, 

hogy a hitében összezavarodott, mesterét többször 

megtagadó vezetővel bíró maroknyi embercsoport 

50 nappal később bátran kiáll, megvallja Istenét, 

hitét, sok nyelven szól Jeruzsálem zarándokaihoz 

és ennek hatására “aznap mintegy háromezer 

lélek megtért.” (ApCsel 2,41). Többségük a már-

tírhalált is készségesen elszenvedi az Egy, Igaz és 

Örök Istenért. Mindez lehetetlen lett volna a 

megváltás, a feltámadás megtapasztalása és a 

Mester által ígért Szentlélek közreműködése 

nélkül. 

 ”Amikor elérkezett pünkösd napja, 

ugyanazon a helyen mindnyájan együtt 

voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, 

mintha csak heves szélvész közeledett volna, és 

egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd 

lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és 

leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat 

eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken 

kezdtek beszélni, úgy, ahogy 

a Lélek szólásra indította 

őket.” (ApCsel, 2,1-4) 

 

A Feltámadás és az Igazság 

Lelke nélkül nem alakult 

volna ki az egyház, és nem 

létezne ma sem. ”Amikor (a 

Főtanács) látták Péter és 

János bátorságát, és meg-

tudták, hogy írástudatlan és 

tanulatlan emberek, csodá-

lkoztak”, (ApCsel 4, 13). 

Igen, az első pápánk – mai 

ítélkezésre hajlamos szemmel 

nézve – egy tanulatlan, írástudatlan, istentagadó, 

gyáva ember volt... S lett erős hitű, határozott, 

bátor, a kereszthalált is vállaló („örüljetek, hogy 

részetek lehet Krisztus szenvedéseiben”, 1Pét 4, 

13), hiteles apostol és egyházfő. 

 

Ünnepeljük tehát együtt, hogy ahhoz az 

Egyházhoz tartozhatunk, ahol Jézus a Főpapunk 

és a Vigasztaló Lélek örökké velünk van! 

       

 Baczó Tamás 
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 „Fújj csak, te Szél, mert fuldokol az ember! 

Szállj szembe, Szél az ólmos gyötrelemmel! 

Hordd szét a jó hírt! Fújj, zenélj, te Szél! 

Hirdesd, hogy él! Hogy Jézus Krisztus él!” 

 

(Sillye Jenő-Kovács Gábor: Jöjj, Lángoló! – részlet) 

 

 

Ezen kis írás mindenkinek szól, de elsősorban 

mégis azoknak szolgál mentőövül, akik a 

szentmisén előszeretettel szunyókálnak, vagy 

töprengenek bokros 

munkahelyi vagy családi 

teendőiken. Őket ugyanis az 

a veszély érheti, hogy 

figyelmük elkerüli a lényeget 

– pedig az bizony ott van az 

orruk előtt. 

Mert hogyan is „rágja a 

szánkba” a szentmisét 

bemutató papon keresztül a mi Urunk a lényeget 

a prefációban? „A Szentlélek ugyanis, aki életre 

keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni 

működését lelkünkben (…)” 

 

 Vágó István egykori nyelvművelő műsora után 

szabadon – most tényleg „álljunk meg egy 

szóra”! Mert miről is van itt szó? Nem elég, hogy 

van Isten. Nem elég, hogy Ő örökkévaló. Még az 

sem elég, hogy szeret. Még csak az sem elég, 

hogy irgalmas és megbocsájtó. 

 

Ennél is többet tesz. 

 

Isteni erejével működik – bennem! Ugyanazzal az 

erővel és hatalommal, amely Jézust kihozta a 

sírból. Mert Jézus nem feltámasztotta MAGÁT – 

Jézus feltámadott! És Aki Őt feltámasztotta – az 

egy másik személy: a Szentlélek! És ez az életre 

támasztó erő és hatalom fogja magát, és nem 

derogál Neki – bennem élnie! Hát „csak” erről 

szól Pünkösd ünnepe. 

 

Igaza van Barsi Balázs ferences atyának: „Milyen 

kár, hogy ezek után a Pünkösd csak harmadrangú 

ünnep az életünkben! Pedig az Atyaisten 

szemszögéből éppen hogy 

Pünkösd a legnagyobb ünnep, 

az igazi Karácsony, hiszen 

ekkor születtünk az ő 

gyermekeivé, valóságos kis 

Krisztusokká; s az igazi 

Húsvét, amikor meghalva a 

bűnnek a Szentlélekben új 

életre támadtunk.”  

 

Szent XXIII. János pápa egyik első dolga volt 

1958-as megválasztása után, hogy kinyittatta a 

Vatikánban az ablakokat. Amikor ennek okát 

firtatták, a tőle megszokott egyszerűséggel 

felelte: „Mert az Egyháznak friss levegőre van 

szüksége.” 

 

Adja Isten, hogy Pünkösdkor különösen is 

belélegezzük a lélek éltető, friss levegőjét – s 

közben tudván tudjuk, hogy merről is fúj az a 

Szél… 

 

Hock Gyula 

Merről fúj a Szél?  

Reviczky Gyula: Pünkösd (részlet) 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyeg kétségbe\', homályba\': 

Világító sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 



3 Szentmihályi Életünk 

 A Szentmihályi Esték 
legújabb meghívott vendégei 

 

 Ország György 
író-költő 

és 

Sinkovits Vitay András 
színművész 

 

 

Előadásuk címe: 

Hétköznapi Pieta 
 

 

Időpont :                                                                                                                                                                                                                                     

2014. június 14. szombat 16 óra 
Helyszín: 

Rákosszentmihályi Plébánia 
1161 Budapest Templom tér 3. 

 
A rendezvény után könyvdedikálásra kerül sor 

Szervezők: 

a Fidesz Rákosszentmihályi Városrészi Csoportja, a KDNP helyi szervezete,                                                        

a Hittel a Nemzetért Alapítvány és a Kovász Egyesület 

Hírdetések 

 
A Szentmihály Énekkar június 15-én a 18 órai szentmise keretében Mozart: Koronázási Miséjét énekli. 

Karvezető: Csernus János 

Szólisták: Dóri Eszter Zita, Nagy Ildikó, Csernus József, Indra Dániel 

Orgonán kísér: Csernus Domonkos 

  

Úrnapi szentmise: 2014. június 22. vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő szentmisével majd 

körmenettel ünnepeljük az Eukarisztiát. A négy virágsátor elkészítésére szívesen várjuk a jelentkezőket! 
 

Kulturális ajánló: A megújult Pesti Vigadó varázslatos szépsége mellett Makovecz Imre életművét 

bemutató kiállítással várja a látogatókat. Az újonnan megnyílt teraszról Buda csodás panorámája tárul 

elénk. Láthatjuk a hamarosan átadásra kerülő Várbazárt s a Palota oldalbástyáján felállított, a gyermek 

Jézust maga előtt tartó Mária szobrot. Mindezeket szeretettel ajánljuk figyelmükbe! 

 

Pünkösdhétfőn, - június 9-én - kerül ismét megrendezésre Máriaremetén a „Karizmák Ünnepe”, Főegy-

házmegyénk szervezésében. Az egész napos együttlétre hívják és várják a családokat, a közösségeket és 

a lelkiségi mozgalmakat. Bővebb információ a http://kim.katolikus.net/karizmakunnepe címen. 

http://kim.katolikus.net/karizmakunnepe


  Szentmihályi Életünk 

 
Fogadj be egy hétre egy csángó gyermeket 

otthonodba! 

 
 

A 11. éve tartó sikeres programunkat idén augusztus 

13-21. között rendezzük meg. 

 

Befogadó családok jelentkezését várjuk! 

Szervező a Kovász Egyesület 

 

Támogatók:   

Budapest XVI. kerületi Önkormányzata 

Shola Rivulina Alapítvány 

Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesülete 

 

Jelentkezés: Petrovics Sándornál a 06 30 655 92 71-es telefonszámon 

Szentmihályi Életünk 
A Rákosszentmihályi Római Katolikus  

Plébánia lapja 

Felelős kiadó: Urbán Gábor plébános  

Főszerkesztő: Petrovics Sándor 

Tördelőszerkesztő: Baczó Tamás 

Plébánia: 1161 Budapest, Templom tér 3. 

Telefon/Fax: 405-5869   

E-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu 

Weboldal: www.rakosszentmihaly.hu 

Szép piros a pünkösd reggel, 

Mintha tűzzel, Szentlélekkel 

Menny-föld tele volna; 

E napot fent s lent megűlik. 

E nap oly ragyogva nyílik; 

Mint hajnali rózsa.  

Arany János: Az ünneprontók (részlet)  


