
2020.  MÁJUS 29.  –  JÚNIUS 1 . ,  PÉNTEK–HÉTFŐ2 P Ü N K Ö S D #búcsú  #egyházi ünnep  #ereklyék

• Pünkösd közeled-
tével székely népünk 
ünnepelni készül. 
Próbálunk eleget tenni 
őseink hálából faka-
dó ígéretének azzal, 
hogy minden évben 
eljövünk Csíksomlyó-
ra megköszönni Isten-
nek a segítségét, a 
hitben való megmara-
dást, s a Boldogságos 
Szűzanyának közben-
járó anyai oltalmát.

Erre az ünnepre egy-egy mot-
tót szoktunk választani, amit 
magukkal vihetnek a zarándo-

kok, ami megerősít, ami segít a hét-
köznapokban feleleveníteni a Csík-
somlyón kapott kegyelmeket, lelki 

élményeket. 2020 mottója: „A 
Szentlélek száll le rád.” (Lk. 
1,36) E mottót annak fényé-
ben választottuk, hogy az 
Egyház ebben az évben kü-
lönlegesen is az Oltáriszent-

ségre irányítja fi gyelmünket. 
A megtestesüléskor a Szentlélek ál-
tal fogant Mária, és adta a világnak 
az Üdvözítőt. A Szentlélek által vál-
tozik a kenyér és a bor Krisztus testé-
vé és vérévé minden szentmisében. 
Szent Ferenc erre hívja fel fi gyel-
münket, amikor az első intelemben 
így ír: „Nos tehát, emberek fi ai, med-

dig lesztek még nehéz szívvel? Miért 
nem ismeritek meg az igazságot, és 
miért nem hisztek Isten Fiában? Íme, 
nap nap után megalázza magát, 
mint akkor, mikor királyi trónjáról 
a Szűz méhébe szállott alá; nap nap 

után leszáll Atyja öléből az oltárra, 
és a pap kezébe adja magát.” Ebben 
az évben, amikor csak szívünkben 
tudunk bekapcsolódni a fogadalmi 
zarándoklatba, zárjuk szívünkbe a 
Szentírás szavait, Szent Ferenc buz-

dítását és az Egyház tanítását, hogy 
hitünk és önazonosságunk tudata, 
amiért őseink hálát adtak, továbbra 
is megmaradjon.

fr. Albert Leánder OFM
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„A Szentlélek száll le rád.”
Albert Leánder templomigazgató ünnepi gondolatai

M O L N Á R  M E L I N D A

„Amikor elérkezett pünkösd napja, 
ugyanazon a helyen mindnyájan együtt 
voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az 

égből, mintha csak heves szél-
vész közeledett volna, és egé-
szen betöltötte a házat, ahol 
ültek. Majd lángnyelvek jelen-
tek meg nekik szétoszolva, és 

leereszkedtek mindegyikükre. 
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 
és különböző nyelveken kezdtek be-
szélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indí-
totta őket” – olvasható az újszövetségi 
pünkösdről, az egyház születéséről az 
Apostolok cselekedeteiben.

Ha a pünkösd ünnepére az Ótesta-
mentumtól az Újszövetségen át nap-
jainkig egyetlen jelképet keresnénk, 
úgy az a szivárvány lehetne. A magyar 
pünkösd szó a görög pentekoszté, 
azaz ötvenedik szó magyarítása. Az 
ötvenes szám a szentírási jubileumi 
év ünneplése, és az ótestamentumi 
pünkösdé is. Az Ószövetség hálaadó 
arató-, a hetek ünnepe volt, amelyet a 
húsvét utáni hetedik héten ültek. Így 
nevében is kifejezi az ünnep szoros 
kapcsolatát a húsvéttal. Későbbi elne-
vezése a törvény kihirdetésének ünne-
pe, azaz a sínai szövetségkötésé. 

Az Újszövetségben a pünkösd 
zárja a húsvéti ünnepkört: a hús-
véttal kezdődő üdvtörténeti ese-
ményeket a Lélekküldés teljesíti 

ki. Teológiai értelemben a Szentlé-
lek kiáradásával, a megváltás ke-
gyelmeinek szétosztásával érik be 
Krisztus húsvéti műve. A pirosnak 
is nevezett pünkösdöt magyar né-
pünk tovább színezte néphagyomá-
nyaival, történelmi eseményekhez 
kötött szokásaival, és népi, gyermek-
dalosjáték-kincsével. Illatos, sokszir-
mú az ünnep növény szimbóluma 

is, a pünkösdi rózsa. Az ötvenedik 
napi tüzeskerék-eregetés történelmi 
gyökerű: az egykori várvédők hősi-
ességére emlékeztet. A csíksomlyói 
pünkösdszombati fogadalmi zarán-
doklat pedig a magyarság összetar-
tozásának szivárványhídja: egyik 
pillére az ősök hitéhez való ragasz-
kodásé, másik a Mária-tiszteleté.

Joggal érezzük találkozásünnepnek 
is az „áldott szép pünkösdnek gyö-
nyörű idejét”: az Úr asztalánál, a csa-
ládokban, a néphagyományokban. 

Idén legfőképpen ajándékosztó 
ünnepre számíthat, aki bensőleg 
is megélte az elmúlt hónapok el-
szigeteltségének, várakozásának 
és reményének időszakát. Érezzük 
meg, hogy a Szentlélek hét ajándék 
hordozója: az erőé, a bölcsességé, az 
értelemé, a jótanácsé, a jámborságé, 
az istenfélelemé és a lelki erősségé. 
A pellegrin ember most megállásra 
kényszerült – így jut el a lábak, azaz 
a zarándoklás imájától a szív, vagyis 
a hit búcsújárásáig. Bízzunk benne, 
hogy véget ér a vírus „pünkösdi ki-
rálysága”; a belső tuskók cipelése, 
világunk kakasviadala. A pünkösd 
megélése helytől, időtől, külső kö-
rülményektől független: találkozás 
Isten Lelkével, és megújulás Benne. 
Áldott Lélekünnepet kívánunk!

Amikor elérkezik pünkösd napja…
• Az első pünkösd alkalmával az apostolok egy jeruzsá-
lemi házban ültek, és bizonytalanságban várakoztak. Tíz 
nappal korábban a feltámadt Jézus a szemük láttára emel-
kedett fel, majd egy felhő eltakarta a szemük elől. Mintha 
hasonló lelkiállapot jellemezné 2020 pünkösdvárását is. 
A Lélek érkezésének bizonyosságát a Szentírás örökíti. Le-
hessen lelki újjászületést, megújulást hozó a pünkösdünk!

Idén későbbi időpontban kerül sor a 
bérmálásokra, a fiatalok személyes pünkösdjére 

◂   ARCHÍV FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Idén a csíksomlyói kegytemplom-
ban zajlik a búcsús szentmise

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Ereklyék ünnepe
A magyar katolikus egyház május 
30-án emlékezik meg a Szent 
Jobb megtalálásáról, valamint 
Szent István király ereklyéinek át-
viteléről. Erdélyben egyetlenként 
a gyergyószentmiklósi Bucsin 
lakótelepi templom rendelkezik 
Szent István-ereklyével. Idén 
a búcsút szerény körülmények 
között, vasárnap 12 órától tartják 
a templomkertben. Közel ezer-
éves múltú Szent István király 
kézereklyéjének története. Halála 
után, 1038-ban a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony-székesegy-
házi szarkofágba temették el. A 
trónviszályok miatt földi marad-
ványait a káptalan áthelyeztette a 
bazilika alatti sírkamrába. Ekkor 
választhatták le a természetes 
úton mumifikálódott és csodás 
erejűnek tartott jobb kezet. A 
zavaros időkben a kincstár őre, 
Merkur őrkanonok birtokán 
rejtette el azt. 1083-ban, István 
szentté avatásakor szerzett tudo-
mást I. László király (1077–1095) 
az ereklye őrzési helyéről. Merkur 
bihari birtokán május 30-án 
alapította meg a kézereklye őrzé-
sére a szentjobbi apátságot. Erre 
emlékeztet a Szent István király 
ereklyéinek megtalálása, átvitele 
és felmagasztalása ünnep. A 
kézereklye kálváriája a török 
hódoltság idején folytatódott. A 
koponyaereklyével együtt Szé-
kesfehérváron rejtették el, majd 
a raguzai domonkos kolostorba 
került. Volt Schönbrunnban, 
Budán és egy salzburgi barlangi 
rejtekben is. 1987. augusztus 
20-án került végleges helyére, a 
budapesti Szent István Bazili-
kába. A gyergyószentmiklósi 
Szent István-templomban 2006 
pünkösdjétől koponyacsontjából 
származó ereklyét őriznek.
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