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A PÜNKÖSDRŐL
A Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon.
Az Ószövetségben az egyik zarándokünnep,  melyen Izrael  fiainak meg
kellett  jelenniük  Jahve  színe  előtt  (Kiv  34,23;  MTörv  16,16).  Neve  a
történelem folyamán változott. A Kiv 23,16: aratási ünnep, 34,22: az első
termés (búza!) ünnepe (vö. Szám 28,26); MTörv 16,10 és Szám 28,26 a
hetek ünnepének nevezi, mert 7 héttel a  kovásztalan kenyér ünnepe után
ülték. Később az első kéve felajánlása utáni ötvenedik nap ünnepe lett (vö.
Lev 23,9-14; Tób 2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1). 
A pünkösd örömünnep volt (vö. Iz 9,2), melyen hálát adtak Jahvénak a
búzatermésért;  az aratás Palesztinában kb.  7 hétig tartott (MTörv 16,9).
Pünkösdkor  az első termést  (zsenge)  mutatták be (Kiv 23,16; 34,22);  a
MTörv 16,10 önkéntes adományokat ír elő, melyeket a szentélyben kellett
elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel és a levitákkal. 
Jézus korában az ünnep történelmi jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott
Törvény kihirdetésének emléknapja, ami az Egyiptomból való kivonulás
után az 50. napon történt, s ekkor nagy sokaság zarándokolt Jeruzsálembe
(ApCsel  2,5;  ZsidTört  17,10,2).  Qumranban is  a  sínai  szövetségkötésre
emlékeztek. 
Az  Újszövetségben a  Jézus  feltámadása  utáni  50.  nap,  a  Szentlélek
eljövetelének napja (ApCsel 2,1-13). 

PAP- ÉS DIAKÓNUSSZENTELÉS
Szeretettel  hívom  és  várom  a  Főtisztelendő  Paptestvéreket  és  a  kedves
híveket  az  idei  pap-  és  diakónusszentelésre,  amelyre  június  10-én,
szombaton 10 óra 30 perckor kerül sor az Esztergomi Főszékesegyházban.
Ez alkalommal pappá szentelem Horváth Márton,  Huszti  Zoltán,  Tihanyi
Péter és Umhauser Ádám diakónus urakat, valamint diakónussá szentelem
Babos Áron, Szivák Tamás és Tóth Imre V. éves papnövendékeket.
Szintén ebben a szentmisében kerül sor hat állandó diakónus szentelésére is.
Horváth  Lajos,  Lesták  Zoltán,  Pernitz  Ákos,  Szarvas  Levente,  Szlávik
András és Tóth László két év készület után részesül az egyházi rend első
fokozatában, hogy szolgálatukkal segítsék megbízó plébánosuk munkáját.
Ugyancsak  ebben  a  szentmisében  adtunk  hálát  szentelési  jubileumukat
ünneplő Paptestvéreink szolgálatáért is.

           ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, érsek

KONKURZUS
Tisztelettel  jelzem,  hogy  a  papságra  jelentkezők  idei
konkurzusára  június  28-án  kerül  sor  Esztergomban.  A
jelentkezők az Érseki Papnevelő Intézetben háromnapos együttlét
keretében  ismerkednek  a  szemináriummal.  Ennek  végeztével
kerül sor a főpásztorral való személyes találkozásra és a felvételi
beszélgetésre.
Kérem,  hogy  mindazok,  akik  az  Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye  papnövendékének  szándékoznak jelentkezni,
hozzám  intézett  írásbeli  felvételi  kérelmüket  legkésőbb  2017.
május  31-ig  juttassák  el  a  Főegyházmegyei  Hivatalba.  A
kérelemhez mellékelni  kell  érettségi  bizonyítványuk másolatát,
esetleges  korábban  végzett  felsőfokú  tanulmányaikat,  illetve
nyelvi végzettségüket igazoló dokumentumaik másolatát, három
hónapnál  nem  régebbi,  „nagyalakú”  (tehát  a  bérmálást,
elsőáldozást  és  esetleg  egyéb  anyakönyvi  információkat  is
tartalmazó)  keresztlevelüket,  részletes,  saját  kézzel  írt
önéletrajzukat, valamint plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánlását.
Lényeges, hogy a levélben az állandó lakcím  vagy tartózkodási
hely  megjelölése  mellett  legyen feltüntetve  olyan  elérhetőség
(telefonszám  és/  vagy  email-cím),  melyen  keresztül  a
jelentkezővel rövid időn belül kapcsolatba tudunk lépni.
A konkurzus menetéről a szeminárium küld a jelentkezőknek
tájékoztatást.   

ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, érsek

KÉSZÜLET AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA
Az  esztergomi  Szent  Adalbert  Központ
konferenciatermében közel 300 missziós küldött vett részt a
május 20-án (szo) megrendezett 2. képzésen, amely a 2020-

as  budapesti  Nemzetközi  Eucharisztikus  Kongresszusra
(NEK) készít fel.
„Figyeljük meg a  távolugrókat.  Sokkal hosszabb a  nekifutás,
mint  végül  maga  az  ugrás.  De  minden  azon  múlik,  hogyan
futnak neki, hiszen ettől függ az ugrás nagysága”. Márciusban
többek között ezzel a gondolattal kezdték el a konkrét teendőket
azok a küldöttek, akik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
plébániáiról,  katolikus  iskoláitól,  a  lelkiségi  mozgalmaktól,
illetve  a  különböző  referatúrák  képviseletében  jelentek  meg
Esztergomban.  Május  20-án  újabb  képzési  nap  következett
számukra. A témák között szerepeltek a NEK előkészületének
főbb  kérdései,  az  Eucharisztikus  Élet  Mozgalom  mélyebb
megismerése és a küldöttek előtt álló feladatok ismertetése.
Kovács  Gergely  okleveles  posztulátor  köszöntötte  a  képzés
résztvevőit, majd Erdő Péter bíboros tartott előadást, melyben
érintette  a  NEK missziós,  kommunikációs,  egyházművészeti,
egyházzenei,  oktatási  és  társadalmi  vonatkozásait,  különös
tekintettel az első előkészületi évre, mely 2018 pünkösdjéig tart.
A gondolatébresztő előadás után kiscsoportokban beszélgettek
egymással  a  résztvevők  a  már  formálódó,  ill.  az  újonnan
felmerült ötletekről, az előttük álló feladatokról és kihívásokról.
Majd  Fábry  Kornél  vezetésével  csendes  szentségimádás
következett. 
A délután  folyamán  Marik  Gergely,  az  Emmánuel  Közösség
egyik magyarországi felelőse, Fábry Kornél, a NEK Általános
Titkárságának  főtitkára  és  Polgár  Balázs,  az  ÉrMe  Üzleti
Hálózat  tagja  adták  egymásnak  a  szót.  A  hangsúly  a  lelki
előkészületre  került,  az imádság erejére,  a  hiteles,  keresztény
élet  fontosságára.  Az  Eucharisztia  forrás  és  csúcs,  ahogy  a
kongresszus  mottója  is  hirdeti:  „Minden  forrásom  belőled
fakad”  (Zsolt  87,7).  Ezt  a  legméltóbb  módon,  misével
ünnepelték  a  küldöttek.
A képzési nap zárásaként a NEK Általános Titkárságának tagjai
igyekeztek  válaszolni  a  küldöttek  kérdéseire,  illetve  közösen
megbeszélték a felmerült ötleteket a folytatással kapcsolatban,
amely június 5-én a Karizmák Ünnepén lesz, Máriaremetén.
Ps: Plébániánkat 4 fő képviselte.         Magyar Kurír

BESZÁMOLÓ
Nagy  megtiszteltetés  és  felelősség,  hogy  részt  vehettem
Esztergomban  a  Nemzetközi  Eucharisztikus  Képzésen
(NEK).
A  kongresszus  célja  az  Eucharisztia  megismerésének  és
tiszteletének  az  elmélyítése.  Eddig  kétszer  voltunk
Esztergomban, majd pünkösdhétfőn a Bíboros úrtól kapjuk meg
a hivatalos küldötti  megbízást az elkövetkezendő évre. Igaz a
kongresszus, csak három év múlva lesz, de mivel nemzetközi és
ökumenikus  eseményről  van  szó,  szükség  van  a  hosszas
előkészületekre. Minden keresztény közreműködésére szükség
van!
Mi  az  amiben  bárki  segíteni  tud,  és  ami  a  legfontosabb?
Először az IMA, azután az IMA  és a még több IMA. Ezért
kérem a testvéreket,  hogy kezdjenek el  már  most  imádkozni
kongresszusért!  Szeretnénk,  ha  Krisztus  az  életünk
középpontjává válna. Folyamatosan kell készíteni a szívünket
arra, hogy Krisztussal és Krisztusban tudjunk élni.
Számos alkalom, program fog ebben segíteni. Ezen az úton el
kell  indulnunk.   Erre  kitűnő  lehetőség  a  rövidesen  kezdődő
Városmissziós  alkalmak.  Szeretnénk  majd  rendszeres
Szentségimádást tartani. Minden program erősíti a közösséget,
ezért ahol tudunk, vegyünk részt.
Az egyes eseményekről, programokról, rendszeres tájékoztatást
adunk, hogy egyre többen és aktívabban tudjunk bekapcsolódni
a kongresszusi előkészületekbe.                         Landeszné Rita 

http://lexikon.katolikus.hu/K/kov%C3%A1sztalankeny%C3%A9r.html


TAVASZI ÉREMESŐ...
mely  a  ministráns  fiúk  csapatát  öntözi,  akik
templomunkban szolgálnak. (Isten éltesse őket sokáig!)
Áprilisban Esztergomban sikerült elhoznunk az Egyházmegye
ministránsai  számára  rendezett  Szent  Adalbert  Kupa  2.
helyezését, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogó tetejéről.
A csapat  "hivatalos szállítója" Antal alias Tóni atya volt,  aki
minden próbatételen végigkísérte csapatunkat. Köszönjük atyai
segítő szolgálatát!  A vetélkedő részét  képezte  a  ministránsok
ismereteit felmérő állomások, de próbára tették a szervezők az
ügyességi  és  problémamegoldó  készségeket  is.  Köszönjük  a
káposztásmegyeri és a rózsadombi csapattársak lelkesedését és
a  szervezők  készületét:  valóban  tartalmas,  derűs  nap  volt  ez
számunkra. 
Május  utolsó  szombatja  hasonló  meglepetést  tartogatott
számunkra, amikor is az immár hagyományos Szent Tarzíciusz
Ministráns  Foci  Kupán  vettünk  részt,  melynek  nagyszerű
házigazdája  ezúttal  is  a  Havanna  lakótelepi  Szent  László
Plébánia volt. Csapatunk Boldog Ceferino, az első cigány szent
oltalma  alá  helyezte  magát.  Reggel  közösen  vettünk  részt  a
Szentmisén,  majd  elmentünk  Havannára.  A  felső  tagozatos
csapatok közé regisztráltunk lévén, hogy csapatunk csupa 7-8.-
os  tanulóból  állt,  akik  között  idegenlégiósok is  voltak,  olyan
cigány  fiúk,  akik  ismerkednek  Egyházunkkal  és  tanításával.
Külön öröm volt, amikor egy szünetben bekopogtatott egy szülő
az  öltözőnkbe  azzal,  hogy megköszönje  a  "finom és  óvatos"
játékot, amivel Ceferino csapata a kisebb termetű ellenféllel is
úgy küzdött, hogy közben szeme előtt tartotta testi épségüket.
Ilyenkor tudatosul bennünk is, a Harmadik Világ Szegényeinek
Szolgáiban az, ami olyan természetes már nekünk, vagyis, hogy
ezek  a  helyi  vagány  fiúk  külsőre  valami  félelemmel  vegyes
várakozás érzését gerjesztik a környezetükben  (hogy finoman
fogalmazzak),  egészen  addig,  amíg  nem  cselekednek.  A
becsületes és szép összjáték, a csapaton belüli bajtársiasság és
az ellenfél megbecsülése a bírók elismerését is elnyerte,  akik
nekünk  ítélték  a  Kupa  fairplay  díját.  Méltó  koronája  volt  a
rangadónak a döntő meccs, melyet büntető párbaj zárt, és hozta
meg a zugligetiek számára a  győzelmet,  számunkra pedig az
ezüst érmet.  Itt  is köszönjük a szervezők szép szolgálatát és
Boldog Ceferino, cigányok védőszentjének közbenjárását.  

A szegények szolgái


