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Ma van Pün-

kösd! 

Velünk van az 

Úr Lelke! 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

 

Szentlélek, Te nemcsak ünnepi Lélek vagy, hanem a hétköznapok 

Szent Lelke is. Nem a nagy pillanatok varázslatáért, nem a tüzes 

nyelvek fellobbanásáért fordulok Hozzád. Hétköznapi kéréseim 

vannak. Tegnap ugyanazt kértem, amit ma, s könnyen lehet, hogy 

holnap is ugyanazt fogom ismét csak kérni.  

Jöjj Szentlélek, hétköznapok Szent Lelke! Hozd el minden nap lel-

kembe a megingathatatlan meggyőződést arról, hogy a Te gondos-

kodó értelmed őrködik felettem. Az egyre szűkülő, beláthatatlan 

végső ösvényeken is. Nem kérek Tőled nagy távlatokat, csak a hét-

köznapok világosságát. A tervező látja az egészet, a munkásnak 

csak az egyes téglák sorrendjét kell eltalálni, s megépül a mű. Add 

hinnem és megtapasztalnom, hogy Rád figyelve, mindig megsúgod 

a feleletet, hogy hová és milyen téglát kell a következő percben el-

helyezni. Ragyogtasd fel a reményt a részletek homálya felett, hogy 

a Föld és az Élet azoknak az öröksége, akik hallgatnak irányításod-

ra, akik dikaioszünére („Istennek tetszésre” szerk.) és tö-

kéletességre törekszenek.  

   Jöjj Szentlélek hétköznapok Szent Lelke. Adj erőt mindennapra 

nekem, reggeltől – estig és estétől – reggelig, hogy lankadatlanul 

tegyem az egyik  lépést a másik után, a jónak és igaznak útján. Se-

gíts úrrá lenni a fáradságon, a csüggedésen. Vigyázz, hogy soha ne 

álljak meg a hamis diadal reményében. Ne engedj fekve maradni, 

ha elbukok.  

   Jöjj Szentlélek, hétköznapok Szent Lelke! És segíts hozzá, hogy 

mindennapom pünkösd legyen. A lángnyelveknek nem fölöttem, 

hanem bennem kell lobognia. Nem annyira másoktól megkülön-
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böztető külső jelnek, vonzó reklámnak kell lennie, hanem belső motornak a magam számára, amely ké-

pessé tesz a jó és igaz úton járni és másokat is rávezetni arra.  

Jöjj Szentlélek, és segíts, hogy szentek legyenek a hétköznapjaim. 

Írta: Mlecsenkov Angel 

 

 

Szokássá vált sok helyütt, hogy a tanév végén hálaadó misét mondanak az egyházközség valamennyi ta-

nulójáért. Így van ez nálunk is. Sajnos azonban ennek a szentmisének a látogatottsága igen alacsony az 

érintett korosztály körében. Az iskola véget ért, a gyerekek táboroznak, nagyszülőkhöz utaznak, vagy 

csak egyszerűen már nem kell matricát gyűjteni, lehet lazítani a szentmisére járáson. Arra kértek fel, hogy 

írjak egy lelkesítő cikket, aminek hatására majd minél többen eljönnek június 15-én a Te Deum-ra.! Nos: 

Kedves Tanuló Ifjúság! 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 

vesszen, hanem örökké éljen.” Jn 3, 16 

Ő a fiát adta, te egy vasárnapodat add neki. A legkisebbektől kezdve az egyetemistákig mindenki-

nek biztosan volt ebben a tanévben harcolni valója. Nehézségek, könnyes dolgozatra/vizsgákra készülé-

sek. Voltak örömök és kudarcok egyaránt. A tanév vége a gyerekeknek fellélegzés – túl vagyunk rajta, jö-

het a lazulás. De amikor valaminek a végére érünk az egyben alkalom arra, hogy visszatekintsünk, és kiér-

tékeljük az elmúlt időszakot.  

Kilenc hónappal ezelőtt milyen tervekkel álltam neki a tanévnek? Mit sikerült elérnem ebből? Mi 

akadályozott benne, ha nem mindent tudtam megvalósítani a terveimből? Elég szorgalmas voltam? Való-

ban az Istentől kapott tehetségemnek, adományaimnak megfelelően végeztem a feladataimat? Építettem a 

közösségemet? Szeretettel voltam a társaim iránt? A nehéz, sokszor küzdelmes időkben felfedeztem-e Is-

ten szeretetét? Ha visszanézek most látom-e, hogy ott, akkor nem rajtam múltak a dolgok, hanem a Szent-

lélek bizony erősen„ befigyelt” (épp hóakadály volt, tanár elkésett, volt idő megtanulni a verset) 

Kedves Szülők! 

Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy semmijük nincs, mit ne kaptak volna. Tanítsuk meg őket ne 

csak kérni Istentől, hanem dicsőíteni is Őt. Legyen a hála alapja a hitüknek! Sokszor hallom, hogy ilyen-

olyan büszke a gyerekére valaki. Ami rendjén is van. De oly ritkám hallom, hogy hálás vagyok Istennek, 

amiért ilyen szép, okos egészséges, jó humorú, ügyes, kedves, csibész, elálló fülű, görbelábú, mosolygós 

szemű stb. gyermekkel ajándékozott meg.  
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Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy lehetnek büszkék, ha elérnek valamit, de soha ne legyenek büszkéb-

bek, mint amilyen hálásak. Mert ne feledjük: Semmink nincs, amit ne kaptunk volna! 

 Szeretettel: Bense Zsuzsa – Olajfa 

 

  

 

 

8-án Pünkösdvasárnap a 9 órai ünnepi misén a Coelestis Regina Kórus fog szolgálni. 

15-én, Szentháromság vasárnapján lesz a Te Deum, tanulóink év végi 

hálaadó szentmiséje. 

21-én szombaton 15 órai kezdettel Pécel város kórusainak találkozója lesz templomunkban. 

22-én Úrnapja lesz. Reggel 6 órára várjuk a sátrak, oltárok és virágszőnyegek elkészítéséhez a se-

gítőket. A virágszirmokat már az előző esti szentmise előtt lehet hozni. 

27-én pénteken Jézus Szíve ünnepén 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a Jézus Szíve Társasága 

Idősek Otthona parkjában, amelyre várják szeretettel a kedves híveket. 

28-án szombaton lesz Dunavarsányban a X. Váci Egyházmegyei Találkozó, melyre a püspök atya 

várja az ez egyházmegye híveit. A püspöki misén 17. órakor közreműködik a SzeRBuSz zenekar 

és Szekeres-misét fogja előadni. Majd utána egy koncertet ad. 

29-én vasárnap a templomkertben lesz 9 órakor a Jézus Szíve ünnepi fogadalmi szentmise, utána 

körmenet.  
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 A júniusi Jézus Szíve  litániákat hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az esti 

szentmisék előtt tartjuk meg. 

 Elkészültek az elsőáldozásról a fényképek, megtekinthetők és 

megrendelhetők a Szent Erzsébet Iskolában . 

 A soron következő Péceli Hírek újságban megjelenik egy cikk Dévai Zsuzsa tollából , melyben a 

péceli közösség Jézus Szíve tiszteletére tett fogadalom kialakulásának történelmi körülményei-

ről ír. 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


