
JÖJJ EL, 

SZENTLÉLEK!  

Fájó emberszívbe,  

mint gyógyító balzsam, 

Lázongó lélekbe,  

mint hódító dallam, 

Zokogó sírásra,  

mint öröm harangja, 

Életnek, tavasznak  

hívogató hangja: 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Gyenge női szívbe,  

mint az erő lángja, 

Kereső lélekbe,  

mint lobogó fáklya, 

Kedvesség és jóság  

langyos fuvalmával, 

A szelíd Megváltó  

gyöngéd uralmával: 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Kis gyermeki szívbe,  

mint a csengő ének, 

Ártatlan lélekbe,  

mint a vidám élet, 

Ezüstkacagással, 

angyalseregekkel, 

Atyai mosollyal,  

igaz szeretettel 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Családi tűzhelyre,  

mint a hit szikrája, 

– Békesség, boldogság 

borulván így rája, – 

Magas palotáknak  

fényes nagytermébe, 

Kicsi házikóknak  

virágos csendjébe 

Jöjj el, Szentlélek! 

Somogyi Imre 

 

 

 

Pünkösd ünnepe  

Pünkösdöt minden évben 

ünnepeljük, piros betűs munkaszüneti nap.  De tudjuk-e  mi a 

pünkösd jelentése? A pünkösd szó jelentése a görög pentekoszté szóból 

származik. Ez magyarul azt jelenti “ötvenedik”. 

A pünkösd jelentése tulajdonképpen az időpontjára utal. Azt, hogy 

mikor van pünkösd ünnepe, mindig az adott év húsvétjából tudjuk kiszámítani. 

Húsvétvasárnap utáni 7. vasárnap lesz pünkösd vasárnap, az azt követő hétfő 

pedig a húsvéthétfő. Vagyis a húsvétot követő 50. nap lesz pünkösd (ebben a 

számításban húsvétvasárnap az 1. nap, pünkösdvasárnap pedig az 50.). 

Nemcsak a magyar pünkösd szavunk származik a görög pentekoszté 

szóból. Ugyanígy a német Pfingsten és az angol pentecost szavak is innen 

eredeztethetők. 

 Pünkösd ünneplése máshogy zajlik a különböző vallásokban és 

sokféle népi hagyomány is kapcsolódik hozzá.  

 

Pünkösd ünneplése a kereszténységben 

A keresztény kultúrkörben pünkösd ünneplése a Szentlélek 

eljöveteléről szól. A Bibliában így olvashatunk róla: 

”Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan 

együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves 

szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd 

lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, 

úgy, ahogy a Lélek szólásra 

indította őket.” (ApCsel 2,1-4.) 

Ekkor ünneplik az 

Egyház születésnapját is, az első 

keresztény gyülekezet 

létrejöttét. Pünkösd a húsvéti 

időszak megkoronázása, a 

templomokban a díszítés és a 

papi öltözet is pirosra 

cserélődik. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Infók 

- Május 29-én kerül megszervezésre 

Nagyváradon a BAZAR ONG 

jótékonysági vásár, melyet a CATUNUL 

VERDE ALAPÍTVÁNY szervez.  Itt a 

különféle szervezetek által készített 

munkákat lehet áruba bocsájtani, az 

adot szervezet javára.  

Központunk is résztvesz ezen  

jótékonysági vásáron, melynek 

bevételéből a nyári szabadidős 

tevékenységekre  szeretnénk keresni 

egy kis támogatást.  

- Május 30-án VASÁRNAP a Tasnádi 

Katolikus Családok csoportja szeretne 

vendégül látni bennünket egy egész 

napos piknik keretében. Ezen 

eseményre még a héten lehet 

jelentkezni. 

- Június 1 GYEREKNAP.  A 

gyerekekre különleges meglepetés vár. 

- Június 5 a  Környezetvédelem 

Világnapján egy különleges kihívás 

vár majd a fiatalokra. Ezen programra   

a falu gyerekeit is szívesen látjuk.  

 

Pünkösd ünneplése: népszokások 

Mint számos ünnephez, pünkösd ünnepléséhez is tartoznak 

különféle népszokások, sokuk Magyarországon is elterjedt: 

 Pünkösdi király és 

királyné választás  

 

Pünkösdi király  
– A pünkösdi királyt 

ügyességi versenyeken 

választották ki. A cím 

több kiváltsággal is járt: 

minden lakodalomba, 

mulatságba hivatalos 

volt és a kocsmákban is 

ingyen ihatott, 

fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez általában egy napig, 

egy hétig vagy legfeljebb egy évig tartott. Innen is ered az a 

mondás, hogy „rövid, mint a pünkösdi királyság”. Sok helyen 

ilyenkor avatták fel a legényeket, akik ezek után már udvarolhattak, 

kocsmázhattak. 

Pünkösdi királynéjárás – Eredetileg négy (de később akár több is) 

lány körbevitt a faluban egy ötödiket: ő a legszebb, legfiatalabb 

lány. Közben énekeltek, körbejárták és fel is emelték a királynét. 

Az énekek, mondókák végén ajándékot kaptak, később ezért 

adománygyűjtés is kapcsolódott ehhez a szokáshoz. 

 Pünkösdölés  
A pünkösdi 

király és 

királyné 

felvonulása volt a településen, de gyakran lakodalmi 

menetet imitáltak menyasszonnyal és vőlegénnyel. 

Hasonlóan a pünkösdi királynéjáráshoz, itt is 

adományokat gyűjtöttek a fiatalok.   

 

 

 

Bodzaág és májusfa  
Pünkösdkor szokás zöld ágat, 

bodzát, gyümölcsfaágat tűzni a 

házra, a kerítésre vagy az istállóra. 

Ezzel vagy a gonosz, rossz 

szellemeket űzték el, vagy a lányos 

házakat jelezték vele. Néhány 

vidéken ilyenkor állítottak májusfát, 

ahol viszont már május elsejétől 

állt, ott pünkösdkor szedték le. 

 


