
Erős akarattal sok mindent elérhet az ember, le tud szokni szenvedélyekről, le tud győzni magában 
indulatokat, de egyre nem képes: nem tudja magát újjászülni. Csak Isten, aki teremtett minket, 
képes minket újjáteremteni. És éppen ez a pünkösd csodája! Akik betelnek a Szentlélekkel, azok 
kezdenek más nyelven szólni, más indulattal, érzéssel, cselekedettel, lelkülettel élni és járni az 
emberek között. Jézus lelkületével, Jézus cselekedeteivel. 

Az idei pünkösdön is személyessé válhat az emberek életében a Szentlélek munkája, felfedeztetik 
Isten cselekvésének az értelmét. Amire az ember a maga erejéből nem tud eljutni, azt a Szentlélek 
megcselekszi. Mint ahogyan kétezer évvel ezelőtt, úgy most is az emberek egységét, egymás 
megértését hozza közel. A jeruzsálemi sokaság csak akkor tudta egymást megérteni, amikor Isten 
Szentlelke bőségesen kiáradt rájuk.  

Az Újszövetség úgy fogalmazza meg, hogy így már gyümölcstermő életet élnek. Pál apostol 
felsorolja a Lélek gyümölcseit: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség 
és önuralom. Ha mélyen elgondolkodunk a felsoroltak tartalmán, akkor döbbenünk rá igazán, hogy 
mennyire híján vagyunk akár békességgel, örömmel, önuralommal, szelídséggel. Nap, mint nap 
tapasztaljuk a szeretet helyett a szeretetlenséget, a békesség helyett a békétlenséget, a jóság helyett 
az emberi gonoszságot. A gyümölcsként említett türelem helyébe lépett a tolerancia, az egymás 
elviselése, megtűrése. Pedig a szó igazi értelme az egymást szeretetben való hordozása lenne. 

Nagy szüksége van a világnak arra, hogy megismerje, elfogadja, az életében hordozni tudja Isten 
szeretetét. Az I. Korintusi levélben Pál gyönyörűen, szinte költői módon fejti ki a szeretet 
szükségességét, ami - mondhatni - magával hozza a többit is. Megdöbbentő erővel hat: "ha szeretet 
nincs bennem, semmi vagyok." 

Pünkösd ünnepe emlékeztet, és egyben biztat a "gyümölcstermő" életre, hogy a Lélek erejével 
Istennek tetsző, egymásért felelősséget vállaló életet tudjon élni a világ embere. 

Ordass Lajos püspök írta pünkösdről: 

„Uram! Ígéreted teljesedett be a tanítványokon, Pünkösd ünnepén. A nap történetét újra elolvastam 
az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvből. A Szentlélek sebesen zúgó szél zendülése közben kettős 
tüzes nyelvek alakjában szállott az egybegyülekezettekre. Az Igazság Lelkének áldásairól számtalan 
ígéretet adtál tanítványaidnak. Most megkapták ezeket. A múlt próféciáinak értelme egyszerre 
világos lett előttük. Isten országának terjedésének útjából eltűntek a nemzeti határok és a nyelvi 
akadályok. Máskor nehezen értő eszük most látja halálod és feltámadásod jelentőségét. Szívükből is 
eltűnt a remegő félelem, és hitvalló hősökké lettek. Így tett rólad bizonyságot az Igazság Lelke. 

Bűnbánó szívemet töltsd el Szentlelkeddel!” 

Antal Erzsébet - Demján Sándor teológus 

PÜNKÖSD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bódás János 
Szentlélek, szállj alá! 

Szent Lélek szállj alá: 
erő, kincs, égi fény... 
A világ oly gazdag, 

és mégis oly szegény! 
Hatalmasoknak, kik 

vezetik a népet, 
s fegyver van kezükben, 
adj nagy bölcsességet. 

Űzz el szívekből 
vad haragot, sértést, 
népek s egyesek közt 
teremts egyetértést. 

Annyi még az önzés, 
a gyűlölet: - vedd el! 
tölts be minden szívet 

emberszeretettel. 
Krisztus indulatját 

vidd a földre szerte, 
Te uralkodj bennünk 
békességnek Lelke. 
Élni vágyunk, mégis 

veszni készül minden, 
mentsd meg a világot 
Szentlélek Úr Isten! 

Somogyi Gáborné 
Pünkösdi imádság 

Mily szép is lenne,  
Ha az a Harmadik,  

Az a dicső,  
Aki szélviharával  

Megrázta a  
Felházat,  

Aranyló lánggal,  
Tüzes nyelvekkel  

Koszorúzta  
A felfelé néző,  

Sóvárgó szíveket, -  
 

Ma is zúgatna  
Hatalmas erővel  
Mennyei vihart,  
Hogy elsöpörné  
Ezt a kavargó  

Sötét zűrzavart,  
Gyűlölet, ármány  

Mint a viasz  
Olvadna el,  

 
Szentlélek Isten!  
Óhajtva várunk,  

Jövel! Jövel!  
 

* * *  
Hallom imádat,  
- a Lélek felel.  

 
Én nem török be  
Sehová gyorsan  

Erélyesen,  
Csak akik kérnek,  
Csak akik várnak,  

Akik engednek nekem,  
- ott a megtisztulás  

Munkáját  
Elvégezem. 

Téglás-Hajós Éva 
Pünkösdi szonett 

Ott ülnek ők, magukra hagyottan, 
a csüggedt-gyáván összebújók, 

az arcukra titkon kámzsát húzók, 
vacogó félelembe fagyottan, 

 
legott rohanó szél vad erejétől 

zúgva hasad fel a menyei kárpit, 
s lángnyelvek ragyogó tüze válik 

férfi-merészség védpajzsává. Hevétől 
 

olvad a dermedt szó, hittel hirdetik 
útjukat fehér galambok követik  
száz nép nyelvén a Mester tanát 

 
Kellenének most is láng-szemű fények, 

hogy Földünkön értse milliárd lélek 
a tűz-áldotta Béke szavát! 



URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE, és az elsőáldozók napja 

Nyárias, szép, napos vasárnapra esett május 20-a. Tíz órakor a szigligeti és fél tizenkettőkor a 
badacsonytördemici szentmisére az ilyen tavaszidőben még szokatlanul sokan jöttek el: az elsőáldozók 
hozzátartozói emelték meg a létszámot. (Reményünk: máskor is eljönnek a rájuk bízott gyermekekkel 
együtt!) 

A szigligeti elsőáldozók: Bátai Anna, Dörner Nóra, Jani András, Szabó Lili, Domonkos Andrea, Kovács 
Nóra, Csali Tamás 

A badacsonytördemici elsőáldozók: Németh Laura, Németh Anna, Vigánti Virág, Bódis Júlia 

A szentmise áldozási részében sorrendben is ők részesültek először a mi Urunk, Jézus Krisztus testében (és 
vérében, mert nem szétválasztható a Test és a Vér).  

Aki felkészítette őket: Kovács Károly plébános atya. Nemcsak a hitbeli tudnivalókat tanította meg, hanem a 
közös verses hálaadást, amelyben az elsőáldozók megköszönték szüleik imáit, áldozatos szeretetüket és hogy 
Jézushoz vezették őket, és kérték: 

„Édesapa, édesanya! Áldjatok meg engem!” és „Szüleimet Isten áldása kísérje!” 

Adja Isten, hogy minden áldás életté váljon! Adja Isten, hogy a családok együtt éljenek minden nap Jézus 
Krisztus jelenlétében! Adja Isten, hogy a családok együtt szenteljék meg a Feltámadás Ünnepét, a 
vasárnapokat és az Úr többi ünnepét! 

Végül kis Jézus-éneket hallhattunk, majd a szentmise után a „megörökítő” fotózások kezdődtek.  

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek (fel- és előkészítéssel, imával, énekkel, a környezet szépítésével, 
jelenlétükkel) hogy ez a nap igazán „fényes” nap lett.  

Sz.Im. 

 



 
 

 

Erdélyi József  
Kápolna 

Falu végén kis kápolna - 
mintha csak egy kis ház volna; 
tornya is csak éppen hogy van, 

kis harang a kis toronyban. 
 

Nincs kerítés körülötte, 
kőfeszület áll előtte 

s azt susogja két szép hársfa: 
«ez a hajlék Isten háza.» 

 
Ablakomból, az uccán át, 
látom azt a kis kápolnát; 

látom télen-nyáron, látom 
napvilágon-holdvilágon. 

 
Mért is lakok vele szemben? 

Mért nézem és mért néz engem? - 
Mert engem néz, engem vádol: 
mért nem vagyok hívő jámbor. 

 
Szembe vele hogy nézhetek, 
hogy keresztet sosem vetek? 

s látva Jézus függő testét, 
mért nem mondom:«dícsértessék!» 

 

Tán, ha piac-téren állna, 
s fellegekből prédikálna, 

zúgna három nagy harangja: 
gyúlnék dacra és haragra! 

 
Falu végén kis kápolna, - 

mintha csak egy kis ház volna; 
tornya is csak éppen hogy van, 

kis harang a kis toronyban. 

 

Pünkösdhétfőn (május 28.) a szentmise Szigligeten délelőtt 10 órakor kezdődik. 

Szentháromság vasárnapján, június 3-án, a búcsúi szentmise fél 12 órakor kezdődik a Szőlőhegyi 
kápolnában. Ezen a napon a faluban nincs szentmise. 

Június 10-én, Úrnapján, jó idő esetében a szentmise után a szokott útvonalon megtartjuk az 
úrnapi körmenetet. 

HIRDETMÉNYEK 


