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Üdvözlégy titkok: 
1. aki gondolatainkat megvilágosítsa. 
2. aki akaratunkat vezérelje. 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 

Ötöd (5-ször): Üdvözlégy (5-ször,
közepükig imákkal helyettesítve)...
Imádunk téged... 
Az első ötödben: Jézusom! A te jobb
kezed Szent Sebéért és az abból ki-
folyó drága Szent Véred érdemeiért
kérünk téged, légy irgalmas és ke-
gyelmezz nekünk szegény bűnösök-
nek. Asszonyunk, Szűz Mária... 

A második ötödben: Jézusom! A te
bal kezed Szent Sebéért és az abból
kifolyó drága Szent Véred érdemeiért
kérünk téged, légy irgalmas és ke-
gyelmezz nekünk szegény bűnösök-
nek. Asszonyunk, Szűz Mária… 

A harmadik ötödben: Jézusom! A te
jobb lábad Szent Sebéért és az abból
kifolyó drága Szent Véred érdemeiért
kérünk téged, légy irgalmas és ke-
gyelmezz nekünk szegény bűnösök-
nek. Asszonyunk, Szűz Mária... 

A negyedik ötödben: Jézusom! A te
bal lábad Szent Sebéért és az abból
kifolyó drága Szent Véred érdemeiért
kérünk téged, légy irgalmas és ke-
gyelmezz nekünk szegény bűnösök-
nek. Asszonyunk, Szűz Mária... 

Az ötödik ötödben: Jézusom! A te
Szent Szíved mély sebéért és az abból
kifolyó utolsó csepp Véred érdemei-
ért légy irgalmas és kegyelmes a meg-
halt hívek lelkeivel, különösen azok-
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Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll 

Légy áldva Mester, mennybe ment Király 

dicsérjen ég, kereszt, töprengő értelem, 

s a szívünk.              

kal, akikről senki meg nem emléke-
zik. Asszonyunk, Szűz Mária... 

Befejezés: Könyörögjünk! A Hétfáj-
dalmú Szent Szűzzel járulunk eléd
Jézusunk, hogy Szent Sebeidből a mi
megváltásunkért ontott drága Szent
Véred mosson tisztára minket a bűn
minden szennyétől. Kérünk, tarts meg
minket a hitben, hogy egykor bejut-
hassunk a mennybe és téged, az Atyá-
val és a Szentlélekkel együtt örökké
dicsérhessünk. Amen. 

Hirdetések

Május 20-án, csütörtöki szentség-
imádásunkon Szentlélek hívó-váró
imaórát tartunk és felajánljuk bér-
málkozóinkért.
Pünkösdkor lesz templomunk
alapkő letételének 25. évfordulója.
Pünkösd vigíliáján szombaton 3
órakor az Apor iskolában, 6 órakor
pedig itt a templomban lesz a bér-
málás.
Pünkösd napján vasárnap, templo-
munk búcsú ünnepén, a ½ 11-es
ünnepi szentmisén lesz az új
képviselő testületi tagok ünnepé-
lyes fogadalom tétele. A szentmise
utána a templom előtti téren nép-
tánc bemutató és koncert lesz.
Pünkösd vasárnapján este 6 órától
az Apor iskola éttermében búcsúi
batyus bál lesz, a korábbi hagyo-
mányokat újraélesztve, belépés
díjtalan, mindenkit szeretettel
várunk.
Pünkösdhétfőn vasárnapi miserend
lesz templomunkban.



Olvasmány: ApCsel 1,1-11

Az első könyvben, Teofil, szóltam
mindarról, amit Jézus tett és tanított
kezdettől fogva addig a napig, ame-
lyen felvétetett, miután a Szentlélek
által parancsot adott apostolainak,
akiket kiválasztott. Kínszenvedése
után élve megmutatta magát nekik,
számos csalhatatlan jellel bizonyította
be számukra, hogy él, és negyven na-
pon át megjelenve Isten országáról
beszélt nekik. Amikor együtt étkezett
velük, meghagyta nekik, hogy ne tá-
vozzanak el Jeruzsálemből, hanem
várjanak az Atya ígéretére: ,,Azt hal-
lottátok tőlem, hogy János csak vízzel
keresztelt, ti azonban néhány nap
múlva Szentlélekkel fogtok megke-
resztelkedni.” Erre az egybegyűltek
megkérdezték tőle: ,,Uram, talán
most állítod helyre Izrael országát?”
Ő azonban azt mondta nekik: ,,Nem a
ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket
és a korszakokat, amelyeket az Atya
saját tetszése szerint határozott meg.
A Szentlélek eljövetele pedig erővel
tölt majd el benneteket, hogy tanúsá-
got tegyetek rólam Jeruzsálemben és
egész Júdeában, Szamariában, egé-
szen a föld határáig.” Miután ezeket
mondta, a szemük láttára felemelke-
dett, és felhő takarta el a szemük elől.
S miközben nézték őt, amint az égbe
ment, íme, két férfi állt meg mellettük
fehér ruhában. Így szóltak: ,,Galileai
férfiak, miért álltok és néztek az égre?
Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek,

úgy jön el ismét, ahogy az égbe fel-
menni láttátok.” 

46. Zsoltár
Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,
örvendezzetek Istennek ujjongó szó-
val, mert az Úr felséges, rettenetes,
hatalmas királya ő az egész földnek.
Alánk vetette a népeket, lábunk alá a
nemzeteket. Kiszemelte nekünk örök-
ségünket, Jákob ékességét, melyben
kedvét leli. Ujjongás közepette felvo-
nul az Isten, harsonazengés között az
Úr. Zengjetek Istennek, zsoltárt zeng-
jetek, zengjetek királyunknak, zenge-
dezzetek. Mert Isten az egész föld ki-
rálya, zengjetek bölcsességgel. Isten
uralkodik a nemzeteken, s ül szent
trónusán az Isten. Egybegyűlnek a né-
pek fejedelmei Ábrahám Istenének
népével, mert az Istené a föld pajzsa:
s igen fenséges ő. 

Szentlecke Ef 1,17-23

Hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a
dicsőség Atyja adja meg nektek a böl-
csesség és a kinyilatkoztatás Lelkét,
hogy megismerjétek őt. Világosítsa
meg lelki szemeteket, hogy tudjátok,
milyen reményre hívott meg titeket,
milyen gazdag dicsőséges öröksége a
szentek számára, és milyen mérhetet-
lenül nagy az ő hatalma rajtunk, akik
hiszünk. Hatalmas erejének haté-
konyságát Krisztusban mutatta meg,
amikor feltámasztotta halottaiból és
jobbjára [Zsolt 110,1] állította a meny-

Egy szívvel örvendezzenek
az églakók, a földfiak,
azok, hogy mennybe érkezett,
ezek, hogy egyben itt maradt.

Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nékünk
vigasztaló Szentlelkedet! Ámen

Gondolat

Állj meg szilárdan Jézus Krisztus
kegyelmében. Állj meg szilárdan
Jézus Krisztus kegyelmében. Ne
engedd meg, hogy az embereknek
való tetszelgés vágya megcsaljon.
Úgy törődjetek az odafentvalókkal,
hogy ti legyetek a leggazdagabbak
ezen a földön és tartsátok az Élet
Igéjét e sötét és reménytelen világ elé.
Egyedül és kizárólag azzal dicsekedj
ezen a mai napon, amit Jézus tett
érted! 

Ima KRISZTUS vállsebéhez

Ó, legédesebb Urunk JÉZUS KRISZ-
TUS, ISTEN szelíd báránya! Én
szegény bűnös ember, köszönöm és
tisztelem azt a legszentebb sebet,
melyet válladon éreztél, mikor ke-
resztedet hordoztad, mely miatt áldott
testeden különösen nagy fájdalmat és
kínt szenvedtél. Imádlak téged fájdal-
mas JÉZUS! Dicsérlek, tisztellek, ál-
dalak szívem mélyéből és hálát adok
neked válladnak mélységesen fájdal-
mas sebéért. Alázattal kérem, hogy
ezen szent sebedben kiállott szenve-

désedért és kínjaidért és rajta türelme-
sen hordozott keresztedért, nekem
szegény bűnösnek irgalmazz, bocsásd
meg bűneimet és véres lábnyomaidon
az örök boldogságra vezérelj! 
Ámen.

Egy régi hagyomány szerint Szent
Bernát megkérdezte egyszer Krisz-
tust, hogy melyik volt a legnagyobb,
az emberek által nem ismert fájdalma, 
Az Úr így válaszolt: „Volt egy 3 ujj-
nyi mély seb a vállamon, melyet ke-
resztem okozott, ez sokkal kínosabb
volt, mint a többi. Erre az emberek
keveset gondolnak, mert majdnem
egészen ismeretlen. Azért tiszteld e
sebet és bármit fogsz kérni e sebre
való hivatkozással megadom neked.
Mindazok, akik tisztelik e sebet, ke-
gyelmet és irgalmat nyernek.”
(Esztergomi Egyházmegyei Hatóság
1389. sz. Engedélye alapján.)

Jézus 5 szent sebének rózsafüzére

Ez a szentolvasó 28 gyöngyből áll, mely
öt részre van osztva, minden részben öt
gyöngy és egy érem van. A három
gyöngy a bevezetés. Ebben a szent-
olvasóban Jézus öt szent sebe tiszteletére
ötször öt, átírt Üdvözlégyet mondunk. 

Bevezetés: Hiszekegy... Imádunk té-
ged... Miatyánk... Imádunk téged...
Üdvözlégy (3-szor)... 
Imádunk téged, Krisztus és áldunk
Téged, mert szent kereszted által
megváltottad a világot!



nyekben, minden fejedelemség és ha-
talmasság, erő és uralom, és minden
név fölé, amelyet nemcsak ezen a vil-
ágon említenek, hanem a jövendőben
is. Mindent a lába alá vetett [Zsolt 8,7],
s megtette őt mindenek fölött álló fő-
nek az egyházban, amely az ő teste, és
annak a teljessége, aki mindent min-
denben betölt. 

Evangélium: Lk 24,46-53

Azt mondta nekik: ,,Úgy van megír-
va, hogy a Krisztusnak szenvednie
kell, és harmadnapon feltámadni ha-
lottaiból. A nevében megtérést kell
hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsá-
lemtől kezdve minden népnek. Ti ta-
núi vagytok ezeknek. Én majd elkül-
döm nektek Atyám ígéretét. Ti csak
maradjatok a városban, amíg el nem
tölt az erő benneteket a magasság-
ból.” Ezután kivezette őket Betánia
közelébe, felemelte a kezét, és meg-
áldotta őket. Áldás közben eltávozott
tőlük, és fölvitetett a mennybe. Lebo-
rulva imádták, azután nagy örömmel
visszatértek Jeruzsálembe. Szüntelen
ott voltak a templomban, és áldották
Istent. 

Áldozócsütörtök 
- mennybemenetel

Magyarországon ma, húsvét hetedik
vasárnapján ünnepeljük Urunk menny-
bemenetelének ünnepét. A mai nap
liturgiája az üdvösségtörténet esemé-

nyét segít újra átélni. Már a kezdő-
énekben az Apostolok Cselekedetei-
ből ismert angyali kérdéssel találko-
zunk: Galileai férfiak, mit álltok itt az
égre nézvén? Az olvasmány és az
evangélium is a negyvenedik nap
eseményének részesévé tesz: látjuk,
amint Jézus a mennybe emelkedik.
Eltávozása a földről szimbolikus,
már-már liturgikus esemény, hiszen
addig is csak mint megdicsőült, föl-
támadott jelent meg, tértől és időtől
meg nem kötözve, és eztán is megte-
hetné, az "ég", a "menny" sem köti őt
jobban helyhez. Mégis jelképes cse-
lekedetével arra akar bennünket taní-
tani, hogy ezzel a negyvennapos
közöttünk járásával véglegesen befe-
jezte földi működését. Ezután már
nem tanít, nem tesz csodákat, nem
látjuk őt. Mindent megkaptunk már,
ami az üdvösséghez szükséges, egyet
kivéve, a Szentlelket, akit megígér, és
az apostoloknak kilencnapos várako-
zása, a kereszténység első virrasztó
"kilencede" után el is küld. - Ez a
kilenced megjelenik a liturgiában is: a
pünkösdig hátralévő napok miséinek
és zsolozsmáinak könyörgései egya-
ránt a Szentlelket várják, kérik az
Atyától a Vigasztaló elküldését.
A mennybemenetel dramatizáló meg-
jelenítés. A középkorban helyenként a
mise evangéliuma után egy Jézus-ké-
pet vagy -szobrot húztak fel a szen-
télyből a templom padlására, a húsvé-
ti gyertyát pedig elvitték az oltár
mellől, hogy ezzel is segítsék megta-

földön élő tagjai. Ennek bizonyságát
nyújtotta, amikor a mennyből meg-
szólalt: Saul, Saul, miért üldözöl en-
gem? (ApCsel 9,4) Máskor meg azt
mondta: Éhes voltam, és adtatok
ennem (Mt 25,35). 
Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a
földön, hogy a hit, a remény és a sze-
retet által, amely minket hozzá köt,
már vele ott nyugodhassunk a menny-
ben? Ő, amikor ott van, velünk is itt
van. És mi, amikor itt vagyunk, vele
is ott vagyunk. Ő itt van istenségével,
hatalmával és szeretetével; mi pedig
ott vagyunk, jóllehet istenségével
nem rendelkezünk, mint ő, de az irán-
ta való szeretetünkkel mégis ott lehe-
tünk. 
Ő a mennyet el nem hagyta, amikor
onnét leszállt hozzánk, de tőlünk sem
távozott el, midőn ismét visszament a
mennybe. Mert ő ott volt akkor is,
amikor itt tartózkodott, amint ő maga
is állítja szavaiban: Senki sem ment
föl a mennybe, csak aki alászállt a
mennyből: az Emberfia, aki a menny-
be van (Jn. 3,13). 
A vele való egység miatt mondta ezt,
mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste
vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő,
mert mi is ő vagyunk, amint ő ember
Fia lett miattunk, mi pedig az isten fi-
ai lettünk őmiatta. 
Hiszen így mondja az Apostol: Aho-
gyan a test ugyan egy, de sok tagja
van, a testnek ez a sok tagja azonban
mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor
12,12). 

Nem azt mondja: így Krisztus, hanem
azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus te-
hát sok tag, de csak egy test. 
Leszállt a mennyből irgalmas miatt,
és nemcsak ő maga szállt fel a menny-
be, hanem benne és vele mi is a ke-
gyelem által. Így nemcsak Krisztus
szállt le, és nemcsak Krisztus szállt
fel; éspedig nem azért, hogy a Fej
méltósága elhomályosuljon a testben,
hanem azért, hogy a test elválasztha-
tatlan legyen a Fejtől. 

Imádság mennybemenetel
ünnepén

ZSOLOZSMA: Reggeli dicséret

Betelt a földnek óhaja,
fölkelt tündöklő napja már,
biztos reménye, Krisztusa,
az élő Isten mennybe száll.

A szerteáradt bűnt s fejét
győzelmes harcba győzte le,
s dicsőült teste fényeit
Atyjának most mutatja be.

Sugárzó felhőn égbe megy,
hívő szívében gyújt reményt,
feltárva mennynek ajtaját,
mit elzárt Ádám bűne rég.

Ujjongva örvend ég s a föld,
hogy ő, kit Szűznek méhe szült,
ostor, kereszt kit meggyötört,
ím Atyja jobbján trónra ült.

Mondjunk most hálás éneket,
hogy üdvünkért így szenvedett,
hogy testünk mennybe felviszi,
s örök hazában ad helyet.



pasztalni a nap misztériumát: az el-
távozott Úr látványa után a hit korsza-
ka következik. Van azonban, ami nem
egyszerűen dramatizáló kedv kérdése.
Ez pedig a liturgikus megemlékezés
időpontja. Jézus egy héttel húsvét
előtt vonult be Jeruzsálembe, ezért
ünnepeljük körmenettel virágvasár-
nap. A kereszthalála előtti napon ülte
utolsó vacsoráját apostolaival, ame-
lyet mi is nagycsütörtökön ünnep-
lünk. A húsvéti ünnepeket lezáró zsi-
dó pünkösdkor, az ötvenedik napon
szállt le a Szentlélek az apostolokra,
amelyet mi is az ötvenedik napon
celebrálunk. A nagyböjtöt azért kezd-
jük szerdával, hogy a szimbolikus
negyvennapi böjt ideje kiteljék hús-
vétig. Mint egy mostohagyerek áll itt
a mennybemenetel ünnepe, a negyve-
nedik nap: áldozócsütörtök - vasár-
napra téve. Ha a liturgia az üdvös-
ségtörténet eseményeit jeleníti meg,
akkor az ünneplések ugyanúgy nem
lehetnek esetlegesek, ide-oda tologat-
hatók. Azontúl a Szentlélek-várás ki-
lencedének logikáját is lerontja ez a
változtatás. A liturgia, miként a men-
nybemenetel maga is, nagy hitet
kíván tőlünk. Hitet abban, hogy a
maguk idején megült ünnepek akkor
is adnak valamit, ha azok kicsit ké-
nyelmetlenebb időben történnek.

Füzes Ádám

Gondolatok a mennybemenetelről

Egyszeri és mindennapi találkozások

Amikor Jézusban Isten emberré lett,
néhányan láthatták, hallhatták, talál-
kozhattak vele, megérinthették. Nem
csak a tanítványok, hanem mások is.
Azt nem tudjuk pontosan, összesen
hányan találkoztak vele élete fo-
lyamán, de ahogyan mi is az emberi
lét korlátai miatt korlátozott számú is-
merőssel bírunk, így vele is korláto-
zott számú ember találkozhatott.
Feltámadása és mennybemenetele óta
azonban hisszük és tapasztaljuk, hogy
ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az ő nevében, Jézus jelen van
közöttük. Mi a feltámadott Úr valósá-
gos jelenlétét élhetjük meg imádság-
ról imádságra, istentiszteletről isten-
tiszteletre.
Ehhez azonban az kellett, hogy el-
távozzon a földi valóságból, az em-
beri lét dimenzióiból, térből és időből,
de erre azért is volt szükség, hogy ne
csupán néhány ember, hanem min-
denki, aki segítségül hívja őt, megta-
pasztalhassa jelenlétét. Az imádság
erejével hihetünk benne és megta-
pasztalhatjuk valóságát.
A feltámadása után a tanítványainak
még megmutatkozó Krisztus tehát el-
búcsúzott és visszatért az Atyához,
hogy egyedüli közbenjáróként intézze
ügyünket. Nem örökre vált el tőlünk,
hiszen ahogyan egykor tanítványai
felfelé, az ég felé nézve (ApCsel 1,1-
11) búcsúztak tőle, amikor felvitetett
tőlük a mennybe, úgy kell nekünk is
ezen a napon és minden nap, az Úrra
néző hívő gyülekezetté válnunk.

Kialakulása

Mennybemenetel ünnepe a húsvét és
pünkösd közötti időszak szerves ré-
sze, az örömöt hozza el számunkra.
Kialakulásával kapcsolatban tudjuk,
hogy az új kezdetkor a tanítványok
Jézus második eljövetelét közelre
várták és ez eszkatológikus várakozás
határozta meg mindennapjaikat.
Amikor azonban ez alábbhagyott, az
egyházi esztendőben mindez szimbo-
likus, liturgikus formában is rögzült. 
A II. század végén vált a pentékoszté
ötvennapos időszaka mennybemene-
telkor és pünkösd ünnepén a húsvéti
ünneplés csúcspontjává. Maga a „he-
tek nyolcada”, azaz a hétszer hét nap
az ötvenedik nappal betetőzve – az
ószövetségi hetek aratási hálaadó
ünnepének a mintájára – a hetes szent
szám fokozása, ugyanakkor egyetlen
nagy „húsvéti napot” ölel egybe.
Mennybemenetel és pünkösd ünnepe
csupán a IV. században vált el
egymástól. Mennybemenetel a bibliai
beszámoló szerint a húsvétot követő
negyvenedik napra került az egyházi
naptárban, míg a pünkösd az V. szá-
zad végére a Szentlélek eljövetelének
önállósult ünnepévé alakult át, s így
lett a Szentlélek-ünneppé. 
Ez a húsvéttól való tartalmi távolodás
folytatódott a VII. században, amikor
pünkösd nyolcnapos, önálló ünneppé
vált. Több tradícióban ezután lett
bevett keresztelési ünneppé is, másutt
a húsvéti gyertyaszentelés, valamint a

tej- és mézszentelés napjává.
Mennybemenetel szintén nyolcnapos
ünneppé önállósult valamikor a XI.
század folyamán. A középkorban ezt
a nyolc napra bővített és vigíliával
kiegészített rendet követte a keresz-
ténység, majd – a többi ünnephez ha-
sonlóan – elkezdődött időtartambeli
rövidülésük: előbb három napra, majd
kettőre. 
A legújabb templomi gyakorlatban
sokszor praktikus okokból hétköznap
nem ünneplik ezt az ünnepet, hanem
csak az ezt követő vasárnapon.
Egyházunk azonban megmarad annál
a gyakorlatnál, hogy e napon ünnepel
és részesül ezáltal e hétköznapi ünnep
különleges áldásában.

Urunk mennybemenetele 
- Szent Ágoston beszédeiből - 

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai na-
pon felment a mennybe, szálljon fel
vele a mi szívünk is. Halljuk, mit
mond az Apostol: Ha Krisztussal fel-
támadtatok, keressétek, ami fönt van,
ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami
ott fönt van, arra legyen gondotok, ne
a földiekre. (Kolosszei levél 3, 1-2)
Amint ugyanis ö felment a mennybe,
és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi
is már ott vagyunk vele, jóllehet tes-
tünkben még nem ment végbe az,
amire ígéretet kaptunk. 
Ő már felmagasztalódott az egek fö-
lött, de mégis elszenvedi azt, ami
nyomorúságot csak érzünk mi, itt a


