„Beszédem legyen kedves
előtte, én pedig az Úrban
leljem gyönyörűségem.”
(Zsolt 103,34)
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Pünkösd az 50. nap – A Szentlélek és az ember beteljesedése
Pünkösd elnevezése a „pentekoste –
ötven” szóból ered. Ez a húsvét utáni
ötvenedik nap. Pünkösd a húsvét
beteljesedése. Mindkét ünnep természetünnepekben gyökerezik. Húsvét a tavasz
ünnepe, pünkösd pedig az aratás kezdete. A
zsidók mindkét ünnepet az üdvtörténet
eseményeivel értelmezték. Húsvétkor az
egyiptomi
kivonulásra
emlékeznek,
pünkösdkor pedig arra, hogy a Sínaihegyen megkapták a Tízparancsolatot.
Számunkra, keresztények számára, húsvét
Jézus feltámadásának, pünkösd pedig a
Szentlélek eljövetelének ünnepe. Minden
ünnep egyben mindig az ember önmagára
találásának az ünnepe is. Pünkösdkor az
emberré válás beteljesedését ünnepeljük.
Ahhoz, hogy megértsük, mi köze van
pünkösdnek az emberi kiteljesedés
folyamatához, vizsgáljuk meg ennek az
ünnepnek a gyökereit.
Nézzük először az ötvenes számot. 50
évesen az ember az idős kor küszöbén áll.

Rómában 50 évesen felmentették az
embereket a katonai szolgálat alól. Szent
Ágoston szerint szimbolikus jelentése van
az ötvenes számnak: „Ennek az ötvenedik
napnak van azonban egy másik, titokzatos
jelentése is. Hétszer hét az negyvenkilenc,
és ha az ember visszatér a kezdethez, és
még egy nyolcadik napot hozzászámol, ami
egyben az első is, akkor elérjük kereken az
ötvenet. Ez az Úr feltámadása utáni 50 nap
most már nem a fáradságot szimbolizálja,
hanem a nyugalom és az öröm jelképének
tekinthetjük őket.” (Betz 152) Az ötven
tehát a nyugalom és az öröm jelképe.
Ötvenévesen az ember bölcs, a szellem
embere lesz – mondja Nagy Szent Gergely
Mózes irányelveire hivatkozva, mely a
levitákat 25 éves kortól kötelezi a
szolgálatra a szent sátorban. Ez a szolgálat
50 évesen ér véget. Attól kezdve a leviták a
szent edények őrei. Gergely pápa szerint ez
annak a vezetői feladatnak a képe, amilyen
vezetővé Benedek 50 évesen vált. (vö. Lev

8,24-25). Tauler visszatér Gergely ezen
értelmezéséhez. Szerinte az ember élete
közepén, 40 évesen, lelki válságba kerül.
Istenképét eddig projekciók homályo–
sították el. A 40 és 50 éves kor közötti
időben a Szentlélek megváltoztatja az
ember Istenhez fűződő viszonyát, és
képessé teszi arra, hogy megértse és
megtapasztalja Istent. 50 évesen a szellem
emberei, az áldás forrásai leszünk, akik
képesek arra, hogy bevezessenek másokat
Isten bölcsességébe és megtapasztalásába.
Izraelben minden 50. év jubileumi
esztendő volt: „ne vessetek, ami a szántón
magától nem terem, ne arassátok le,
tőkéiteket ne metsszétek, és termését ne
takarítsátok be, hogy szent legyen az
örvendetes esztendő.” (Lev 25,11-12)
Ugyanakkor minden adósság eltöröltetik, a
rabszolgák visszakapják szabadságukat. Az
emberré válás szép képe ez. Az 50. év az
elmélkedés éve, egy „sabbat-év”, amikor az
ember megáll, hogy átgondolja, eddigi
életében mi volt igazságtalan, mi az, ami
nem a saját lényének és nem Isten
akaratának szellemében növekedett. Az
embernek el kell engednie az adósságokat,
azaz félre kell tennie a viszálykodást
másokkal, tisztáznia kell a kapcsolatait,
ugyan–akkor ki kell egyeznie magával és
az életével is. Az embernek szabadon kell
engednie a rabszolgáit. Amit eddig
rabszolgaként tartott, amit elnyomott, fel
kell szabadítania, hogy az tényleg élhessen.
Maga sem élhet többé rabszolgaként, aki
teljesítménnyel akarja bizonyítani az
értékét, hanem csakis Isten szabad fiaként
vagy szabad leányaként.
Pünkösd mindezt a tudat alatt közre–
játszó tartalmat is eszünkbe juttatja. Ha
ránk száll a Szentlélek, akkor bennünk is
beteljesedik az ötvenes, akkor mi is
eljutunk valódi lényünkhöz, nyugalmat és

örömöt lelünk, akkor mi is a szent edények
őrzőjévé válunk, vagyis mások vezetőjévé
és kísérőjévé. A húsvéttól pünkösdig tartó
50 nap az emberré válást akarja
begyakoroltatni velünk. A húsvéti
evangéliumok és a húsvéti történetek,
Krisztus mennybemeneteléről és a
Szentlélek kiáradásáról szóló elbeszélések
az ember önmagára találásának útját írják
le, a sírból való feltámadás útját, a
feltámadást a hétköznapokban, az
elmerülést önnön emberségünkben egészen
a mennyországig, mely bennünk van. Ez az
az út, mely a minket vezető feltámadt
Krisztustól a hozzánk szóló belső mes–
terhez vezet. Önmagunkra találásunk a
Lélek várásától a Szentlélek pünkösdi
kiáradásáig tart. Ha eljön a Lélek, akkor
igazán önmagunkká válunk, akkor
felébrednek képességeink és lehető–
ségeink, akkor minden átalakul bennünk. A
bimbó kirügyezik és életünk virága
kinyílik. Pünkösd az elevenség ünnepe. Ha
Isten Lelke, aki kezdetben a világ fölött
lebegett, belénk hatol, akkor újjáterem–
tődünk, akkor saját eredetünkkel kerülünk
kapcsolatba, azzal az ősi képpel, amit Isten
alkotott rólunk magának.
Pünkösd azonban nem csak az egyén
önmagára találásáról szól, hanem az
Egyház létéről és növekedéséről is.
Pünkösd az Egyház születése. Ha a
Szentlélek leszáll az emberekre, akkor
összehozza őket, akkor olyan közösséget
hoz létre, amely minden kereső és kérdező
felé nyitott. Olyan közösség jön létre,
amelyik áttöri szűk korlátait, és a világ
kovásza lesz. Az ember önmagára találása
akkor teljesedik be, ha nyitott a közösségre,
ha másokkal együtt azon dolgozik, amit
Isten bízott mindannyiunkra: emberibbé
tenni, Isten akarata szerint formálni és
alakítani ezt a világot, és belevésni Isten

Lelkét. Az Egyház azoknak a közössége,
akik együtt tanúskodnak Jézus föltáma–
dásáról. Ezért, ahol az emberek remény–
vesztettek, ahol a halál árnyéka úgy tűnik,
legyőzi az életet, hirdetnie kell, hogy az élet

legyőzte a halált, a szeretet legyőzte a
gyűlöletet, és van feltámadás.
(A fenti részlet P. Anselm Grün:
Éld a Húsvét örömét című könyvéből
származik, mely nemrég jelent meg a
Bencés Kiadónál.)

A Ferences Rendtartomány helyezései most plébániánkat is érintik: József
atya augusztustól a gyöngyösi rendház és plébánia szolgálatába kerül, Jób testvér
Pasarétről, és Kornél testvér Gyöngyösről kerül a budai rendház szolgálatába.
Fogadjuk őket imádságos szeretettel.
Most májusban sokak kérésére felújíttattuk a templomi hangosítást 360 000
Forintért. Reméljük, mindenki örömére szolgál.

Az egyházi év ünnepei
Június 15., szerda, Árpádházi Boldog Jolán ünnepe.
Június 19., vasárnap, Szentháromságvasárnaja.
Június 24., péntek, Keresztelő Szent János születésének ünnepe.
Június 27., hétfő, Szent László király ünnepe.
Június 29., szerda, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe.
Július 2., szombat, Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél.
Július 16., szombat, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe.
Július 22., péntek Szent Mária Magdolna ünnepe.
Július 25., hétfő, Szent Jakab Apostol ünnepe.
Július 26., kedd, Szent Joákim és Szent Anna ünnepe.
Augusztus 2., kedd, Angyalos Boldogasszony, Portiuncula ünnepe. Teljes búcsú
nyerhető.
Augusztus 6., szombat, Urunk Színeváltozásának ünnepe.
Augusztus 8., hétfő, Szent Domonkos ünnepe.
Augusztus 11., csütörtök, Szent Klára ünnepe.
Augusztus 16., kedd, Szent Rókus ünnepe.
Betegekhez, idősekhez továbbra is szívesen kimegyünk, áldoztatni, gyóntatni,
vagy a betegek szentségével megerősíteni. Kérjük, hogy beteg hozzátartozóiknak
ajánlják fel ezt a lehetőséget! Jelentkezést az irodában fogadunk.
A Hírharang következő száma augusztus 28-án jelenik meg!
Minden kedves olvasónknak pihentető és lelkiekben tartalmas nyarat kívánunk!
Achilles atya és a szerkesztőség.

Templomunk programjai (2011. június 12. – 2011. augusztus 28.):
Június 13., hétfő, Páduai Szent Antal ünnepe, egyben pünkösdhétfő, hétköznapi
miserendet tartunk.
Június 17-én, pénteken egész napos szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as mise végétől
este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség őrzésére a templomban, az
újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Június 26., vasárnap, Úrnapja (főünnep). A 10-es szentmise után körmenetet tartunk a
Mechwart térre. Ezért a 11 órai szentmise elmarad.
Július 1., péntek, Jézus Szent Szíve (főünnep), egyben elsőpéntek, délelőtt 10 órakor is
lesz szentmise.
Július 3., vasárnap elsővasárnap lesz, délután 5-6 óráig Szentségimádást tartunk.
Július 15., péntek Szent Bonaventura ünnepe, egész napos Szentségimádást tartunk a
reggeli 8-as mise végétől este ½ 6-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség
őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit!
Augusztus 5., péntek Havas Boldogasszony ünnepe, egyben elsőpéntek, délelőtt 10
órakor is lesz szentmise.
Augusztus 15., hétfő Szűz Mária Mennybevételének ünnepe (Nagyboldogasszony),
főünnep, vasárnapi miserendet tartunk.
Augusztus 19., péntek Szent Bernát ünnepe, egész napos Szentségimádást tartunk, a
reggeli 8-as mise végétől este ½ 7-ig. Kérjük a híveket, iratkozzanak fel a Szentség
őrzésére a templomban, az újságos asztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit!
Augusztus 22-26-ig az atyák lelkigyakorlata miatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy az
atyákat telefonon se keressék.
Szeptember 4-én, vasárnap, a 10-es szentmisén lesz a tanévkezdő Veni Sancte.
Szeptember 10-én, szombaton családos kirándulást szervezünk, kérjük, írják be a
családi naptárba! Részletek augusztus közepétől a hirdetőtáblákon találhatók.
A plébános atya legközelebbi fogadóórája szeptember 12-én lesz.
Miserend: H-Szo: ½7 és 8, este 7; V: ½7, 8, 9, 10, 11, ½1, este 6 és ½8.
Gyóntatás: H-Szo: d.e.½ 8 - ¼9-ig, este ½7 - ¾8-ig. V:. d.e. ½8 - 1-ig, este ½6 - 8.
Iroda: H ½9 - 11, Sze-P: d.e. ½9 - ½12, K-Cs. d.u. ½6 - 7 óráig.
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István első vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 1200 példányban. Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja (csak
irodaidőben: H: 8:30-11, Sze-P: 8.30-11.30; K-Cs 17.30 - 19 óráig ): 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagutiferencesek.hu

