
„Isten nem-emberi frekvencián hallgat. Ezért nem értjük csöndjét.” (Halmai Tamás) 

Virtuslevelek 11. – 2020. Pünkösdvasárnap 

A makói katolikus közösségek tagjainak 

• Lezárás és teljesség 

• Ut unum sint 

• Hírek, hirdetések 

• Ima 

 

Kedves Testvérek! 

Pünkösdvasárnap nem egyszerűen csak a húsvéti idő zárónapja, hanem beteljesedése. Ezért 

olvassuk ismét János evangéliumából azt a szakaszt, amikor a föltámadt Jézus megjelenik a 

zárt ajtók mögött meghúzódó, félénk tanítványoknak, s nekik ajándékozza a Szentlelket. 

Pünkösd tehát azoknak a szent titkoknak a beteljesülése, melyekre a húsvéti időben emlékezünk: 

Urunk halálig menő, szeretetből fakadó áldozata, a föltámadásban véghezvitt győzelme, végül 

mennybemenetele, mely által belépett az Atya örökkévalóságába. Mindez csak azért történt meg, 

hogy Isten Lelke a miénk legyen. Az örök Isten Szentlelke eljött, ő jelen van, bennünk él, megszentel, 

erősít és vigasztal minket, ő az örök élet záloga, a határtalan győzelem díja. 

Nem kérdés, hogy az Egyházat nem a pápa, nem a püspökök vagy a papok, hanem a Szentlélek vezeti. 

A fölszentelt személyek csak szolgák, akik igent mondtak a meghívásra és a kiválasztásra. Ezekben a 

napokban tehát az Egyházért is hálát adunk. Azért, hogy a Szentlélek kormányozza, inspirálja, s 

minket is felkészít, hogy felelősséget és szolgálatot vállaljunk benne. Nem véletlen, hogy már az első 

századok keresztény hitvallási formuláiban egymás mellett szerepel a Szentlélekbe vetett hit és az 

Egyházat megvalló hit megfogalmazása. Itt azonban mindig vigyáznunk kell: a SzentlélekBEN hiszünk, 

nem az Egyházban. Az EgyházAT hisszük. Ilyen értelemben sajnos még mindig helytelen a nicea-

konstantinápolyi (hosszabb) hitvallás magyar fordítása. 

Kérjük és hívjuk a hét ajándék Szentlelkét, hogy vezesse tovább az egész Egyházat, benne magyar 

egyházunkat, egyházmegyénket és egyházközségünket! 

Ezzel a levéllel lezárom a virtuslevelek sorát is. Köszönöm mindazoknak, akik rendszeresen időt 

szántak arra, hogy elolvassák, azoknak, akik visszajelzéseket is adtak. Remélem, ki-ki tudott belőle 

szellemi-lelki erőt meríteni, az itt fölvetett gondolatokról elmélkedni vagy otthon beszélgetni. Jövő 

héttől visszatérünk a „normál” hírlevelekhez. Isten áldása kísérjen továbbra is mindannyiunkat! 

Zoltán atya 

 

A szentmisék beosztása május 9-től az alábbiak szerint alakul: 

Vasárnap: 



9 óra: Belvárosi templom (templomhajó) – maximum 100 fő 

11 óra: Újvárosi templom – maximum 100 fő 

18 óra: Szervita kápolna – maximum 40 fő 

Hétfő, kedd, szerda: 18 óra – Szervita kápolna 

Csütörtök, péntek, szombat: 18 óra – Belvárosi templom (hajó) 

 

Szent II. János Pál és a keresztények egysége 

1995. május 24-én, Urunk mennybemenetele ünnepén tette közzé Szent II. János Pál pápa 
Ut unum sint kezdetű enciklikáját, mely a keresztény egyházak közötti párbeszédről, a 
egység megvalósulásának lehetőségeiről szól. Mivel a trianoni évforduló kapcsán 
országszerte lesznek ökumenikus rendezvények, ezért – a januári imanyolcadon túl - most 
is aktuális az ökumené témája. Az évforduló alkalmából fogalmazott pápai levélből 
idézünk.  

A II. vatikáni zsinat elismerte, hogy a keresztények egységének helyreállítását célzó 
mozgalom a „Szentlélek kegyelme révén támadt”. Megállapította, hogy a Lélek, miközben 
„megvalósítja a kegyelmek és karizmák sokféleségét”, az „Egyház egységének az alapja”. Az 
enciklika leszögezi, hogy „a legitim különbözőség egyáltalán nem mond ellen az Egyház 
egységének, sőt annak díszére válik, és nem jelentéktelen módon járul hozzá küldetése 
beteljesítéséhez”. Ugyanis egyedül a Szentlélek tud különbözőséget, sokféleséget teremteni, 
ugyanakkor pedig az egységet művelni. Ő harmonizálja az Egyházat, mert Nagy Szent Vazul 
szavával élve: „Ő maga a harmónia.” 

Ezen az évfordulón hálát adunk az Úrnak az eddig megtett útért – folytatódik Ferenc pápa 
levele –, amit a keresztények bejárhattak a teljes egység keresésében. A pápa is osztja 
mindazok egészséges türelmetlenségét, akik időnként arra gondolnak, hogy jobban is 
elkötelezhetnénk magunkat. Mindazonáltal nem hiányozhat sem a hit, sem az elismerés: sok 
lépés született ezekben az évtizedekben az évszázados és évezredes sebek gyógyítása terén, 
növekedtünk a kölcsönös ismeretben és megbecsülésben, segítve a gyökeres előítéletek 
legyőzését. Tovább fejlődött a teológiai és a szeretetben való párbeszéd, miként a sokféle 
együttműködés az élet párbeszédében. Most azokra a testvérekre gondolok, akik a különféle 
keresztény közösségek és egyházak élén állnak, továbbá minden keresztény hagyomány 
fivéreire és nővéreire, akik útitársaink. Miként az emmauszi tanítványok, együtt érezhetjük a 
feltámadt Krisztus jelenlétét, aki mellettünk jár, magyarázza a Szentírást, és akit felismerünk 
a kenyértöréskor, arra várva, hogy megosszuk egymással az eucharisztikus asztalt. 

A teljes egység felé vezető úton fontos dolog, hogy emlékezzünk az eddig megtett útra, de 
éppúgy fontos új távlatok kutatása, az Ut unum sint enciklika kérdése jegyében: „Mennyi 
utat kell még megtennünk?” Egy dolog azonban bizonyos – szögezi le Ferenc pápa: az egység 
alapvetően nem emberi mű, hanem a Szentlélek ajándéka. Nem is úgy jön el, mint egy csoda 
a végén. Az egység útközben születik a Szentlélek által. „Hívjuk bizalommal a Szentlelket, 
hogy vezesse lépteinket, és mindenki érezze sürgető felhívását az ökumenikus munkára! 
Sugalmazzon új prófétai gesztusokat, erősítse meg a testvéri szeretetet Krisztus tanítványai 



között, hogy a világ higgyen, és sokszorozódjék meg a mennyei Atya dicsérete!” – zárul 
Ferenc pápa levele.  (www.magyarkurir.hu) 

 

Hírek, hirdetések 

Pünkösdvasárnaptól MÁR NEM LESZ szentmise közvetítés sem a Városi Televízióban, sem a 

plébánia facebook oldalán. Egyházmegyénkben még érvényben van a vasárnapi szentmisén 

való részvétel alóli felmentés. 

A belvárosi templom szentmiséin a hívek immár a templomhajóban ülhetnek. 

Az új padok tovább készülnek. Jelenleg a háttámlák gyártása folyik. 

A szervita kápolna lelkészlakásának és sekrestyéjének tetőfelújítása elkészült.  

A „Trianon 100” évfordulóhoz kapcsolódva június 3-án, szerda este 7 órától csendes 

gyertyagyújtás lesz a Csanád vezér téri országzászlónál, majd közvetlenül utána ökumenikus 

istentisztelet a szervita kápolnában. Másnap, június 4-én, délután fél 5-kor megszólalnak 

városunk templomainak harangjai. Aki teheti, imádságos lélekkel, nemzetünkért mondott 

rövid fohásszal emlékezzen összetartozásunkra. Ugyanekkor a Petőfi parkban, a Trianoni 

Kopjafánál csendes megemlékezésre hív mindenkit városunk önkormányzata. 

A bogárzói templom Szent Antal napi szentmiséje június 13-án, szombaton, 10 órakor 

kezdődik. Szeretettel várunk mindenkit. 

Az újvárosi Szent László templom búcsúi szentmiséjére június 28-án, vasárnap 11 órakor 

kerül sor. A szentmisét bemutatja a makói születésű Mátyás Mihály, pálos szerzetes. 

A kórház kápolnai misék további rendelkezésig elmaradnak. 

Az esti szentmisék előtt egy órával minden nap szentségimádást végzünk. 

A héten lesz első péntek: idős, beteg testvéreink látogatása. Az esti szentmise után a Jézus 

Szíve litániát imádkozzuk. 

A vírushelyzet miatt félbemaradt tartós élelmiszer-gyűjtés Pünkösdkor újra indul: konzervet, 

száraz tésztát, étolajat és házi lekvárt ajánlhatnak fel a testvérek június 14-ig. Az adományok 

leadhatók a sekrestyében vagy a plébánián.  

Az Élő Víz kiadványok Belvárosról és a kápolnából a vasárnapi szentmisék után elvihetők. 

A júniusi Adoremusok megérkeztek. Átvehetők a sekrestyében. 

Imádságban továbbra is hordozzuk a közösség minden tagját, különösen a betegeket, az 

időseket, s városunk minden lakóját! 

 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra  

 



II. Róbert francia király himnusza a Szentlélekhez – Veni Sancte Spiritus 

Jöjj Szentlélek-Isten, 
jöjj s áraszd ki a mennyekből 
fényességed sugarát! 
Jöjj, ki árvák atyja vagy, 
Jöjj, ki szívek lángja vagy, 
ajándékos jóbarát! 

Jöjj, áldott vigasztalás, 
drága vendég, lelki társ, 
legédesebb enyhülés: 
fáradságra nyugalom, 
hőség ellen oltalom, 
zokogásban könnyülés! 

Jöjj, és töltsd be híveid 
legtitkosabb szíveit, 
boldogító égi tűz! 
Semmi, semmi nélküled 
az emberben nem lehet, 
semmi tiszta, semmi szűz. 

Mosd, amit a szenny belep, 
öntözd, ami eleped, 
seb fájását csillapítsd; 
ami dermedt, élesztgesd, 
ami fagyos, melengesd, 
ami hibás, igazítsd! 

Benned minden bizalom! 
Osszad, osszad pazaron 
hét szent ajándékodat: 
adj érdemre jobbulást, 
üdvösséges kimúlást; 
s örök vigasságot adj! 

(Babits Mihály fordítása) 

 

Szent Ágoston imája a Szentlélekhez 

Ó Isteni szeretet! Szent közössége a Mindenható Atyának és a boldog Fiúnak! Mindenható 
vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas 
erőddel, ragyogó világosságod fényével vidíts fel elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó 
kegyes vendég, és tedd termékennyé a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet. 



Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkemnek belsejét, gyújtsd lángra üdvösséges tüzeddel 
megdermedt szívemet, ragyogd be a szent buzgalom tüzével és áraszd el testemnek, 
lelkemnek minden rejtekét. Adj innom gyönyörűséged patakjából, hogy elmenjen kedvem a 
világ mérgezett édességeinek ízétől. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én 
Istenem. Hiszem, hogy akiben Te lakozol, veled lakozik abban az Atya és a Fiú is. Boldog, aki 
megérdemli, hogy Te vendége légy, mert általad az Atya és a Fiú is lakást készítenek nála. 
Jöjj, immár jöjj, kesergő léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és megpróbáltatásokban 
segítője. Jöjj bűnök lemosója, sebek gyógyítója! Jöjj törékenyek erőssége, ingadozók 
felemelője, jöjj alázatosak tanítója, kevélyek megrontója. Jöjj árváknak kegyes atyja, 
özvegyek édes gyámola. Jöjj szegények reménysége, megfogyatkozottak lábra állítója. Jöjj 
hajózók csillaga, hajótöröttek kikötője. Jöjj minden élőnek kiváltképpen való ékessége, 
haldoklók egyetlen üdvössége. Jöjj Szentlélek, jöjj könyörülj rajtam, tégy a magádévá, szállj 
belém kegyesen, hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te nagyságod, 
gyarlóságomat pedig a te erőd pótolja, Jézus Krisztus, az én Üdvözítőm által, aki Veled és az 
Atyával él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. 

 

 

Karl Rahner imája a Szentlélekhez 

Jöjj, Szentlélek, az Atya és a Fiú Lelke! Jöjj, szeretet Lelke, gyermekség Lelke, béke, bizalom, erő és 

szent öröm Lelke! Jöjj, a világ könnyeiben rejlő titokzatos ujjongás! Jöjj, a föld halálában rejtőző 

győzedelmes élet! Jöjj, szegények atyja, szorongatottak segítsége! Jöjj, örök igazság fénye! Jöjj, 

szívünkbe árasztott szeretet! Semmink sincs, ami téged kényszeríthetne. Éppen ezért bizakodunk. 

Szívünk titkon fél, hogy jössz, mert te önzetlen és tiszta vagy, mert te más vagy, mint a mi szívünk. De 

valójában éppen ez számunkra a legbiztosabb ígéret, hogy te mégis eljössz. Jöjj hát, jöjj naponta, újra 

és egyre inkább! Benned bízunk. Különben kiben bízhatnánk? Téged szeretünk, mert te magad vagy a 

szeretet. Benned vagyunk az Atyaistené, mert te így kiáltasz föl bennünk: Abba, jó Atyánk! Életadó 

Szentlélek, köszönjük neked, hogy bennünk laksz, hogy te magad akarsz lenni bennünk az élő Isten 

pecsétje, hogy mi az ő tulajdonai legyünk. Maradj velünk! Ne hagyj el minket! Ne hagyj el az élet 

elkeseredett küzdelmében, s akkor se, ha eljön a vég, amikor teljesen magunkra maradunk. Veni 

Sancte Spiritus! 

 


