
V. évfolyam  5. szám  2018.  május 

A Szentlélek életünket és növekedésünket szabályozza 

Amikor elérkezett a pün-

kösd napja, akkor Jézus Krisztus az 

Atyától elküldte ebbe a világba a 

Szentlelket. Amióta a Szentlélek 

leszállt, az Egyházban marad és 

szabályozza az Egyház életét és 

növekedését és a mi életünket. 

Mivel Vigasztaló (Paraklétosz) Ő az 

Élet forrása, életünk záloga, 

Krisztus visszatérésekor.  

Az egyház előre irányítja a 

tekintetünket. Nem visszafelé, ha-

nem Krisztusra irányítva, aki másodszor dicsőségesen eljön. Őt várjuk, 

éberen, és segítségünkre siet ebben a Lélek. Nem a történelmet akarja újra 

átéletni velünk, hanem a Krisztusban való találkozásra és növekedésre sar-

kall.  

A Szentlélek, aki a nagy átváltoztató, Ő, aki élővé teszi Jézus Krisz-

tust, a történelmi személyből a feltámadott, elő Krisztussá. Ő életünk forrá-

sa, aki adja az élő vizet, a Szentlelkét. Aki belemerít Isten szeretetébe és 

átváltoztatja életünket.  

Ez az ötvennapos időszak, melyben élünk, mint egy hatalmas 

áramló folyó, isteni kegyelem folyama, mely két forrásból táplálko-

zik: a húsvét és a pünkösd egyesül az ünnepi időszak felén. Mint a 

szomjas ember állunk a folyó partján és nem isszuk ki az egész folyót, ha-

nem csak annyit, amennyi szükséges, úgy az isteni kegyelemből annyit tu-

dunk befogadni és megérteni amennyi szükséges az üdvösségünkhöz.  

Őt, a Szentlelket kell megszereznünk, be kell fogadnunk ezekben a 

napokban, hogy majd az elsőáldozókkal egy szívvel és szájjal zenghessük 

pünkösd napján: „Vettük a mennyei Szentlelket, megtaláltuk az igaz hi-

tet..”                                               

         Pacsai János parókus 
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A hívek szerepe a liturgiában 

 A liturgia szava közös munkát jelent. Ez a közösség szent cselekede-

tek végez, amelyet pontos sorrend ír elő. Vannak, akik tudatosan kapcso-

lódnak be az énekeket kikeresve az énekeskönyvből, vannak, akik a dalla-

mok szárnyán próbálnak bekapcsolódni, még akkor is, ha a szöveg nem 

ismerős számukra. Mindnyájan részt veszünk Krisztus papságában, hiszen 

a mi részvételünk a szándék és a cselekvés. Amikor bekapcsolódunk az 

énekek révén, elérjük a teljes szentségi értéket. A közösséget, melyet a 

Szentlélek gyűjtött egybe egyesíti az egy szándék, amit a pap ajánl fel az 

eucharisztikus áldozattal. A résztvevő is csatlakozik a misztikusan 

„föláldozott bárány”, a Megváltó golgotai áldozatához. Amikor magához ve-

szi a testet és a vért az isteni áldozatot, akkor közösségre lép Istennel és 

az egyház élő tagjaivá, Krisztus testévé leszünk, a láthatatlan angyalokkal, 

Szentekkel, kiváltképpen a legszentebb Istenszülővel, akik láthatatlanul 

körbe veszik a szent áldozatot. 

A hívő ember erre az egységes munkára kapott meghívást a szent 

liturgiában. Nem néma résztvevői, hanem aktív cselekvői az egész Egyház 

számára a test és a lélek egységében. A liturgiában minden cselekvésünk-

nek konkrét jelentése van, és mi hűségesen megtesszük a ránk bízott fel-

adatot. A részvételem nem lehet anarchista, azt csinálok, amit akarok, 

mert ezzel eltorzul a közösségi, vagyis a harmónia. Az egyik véglet a pasz-

szivitás a másik az egyénieskedés- ki akarok tűnni a többiek közül.  

A liturgia szimbolikus struktúráját oktatni kell és lelki értel-

mezését is meg kell találni ahhoz, hogy ne csak tétlen szemlélői le-

gyünk Isten kegyelmének.  Pacsai János 

Templomunk-harmadik éve -napközben is nyitva! 

„Jöjjetek, akik megfáradtatok...” 

 Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az 

imádkozóknak nyitva áll a templomunk. Az elmúlt 

évben az volt a tapasztalatom, hogy nem nagyon 

éltek vele a híveink, de a városba látogatók sem, 

pedig Encs egyik híressége a templomok utcája. A 

bevett szertartásokon kívül a munkatársaim ¾ 8 

kor az I. imaórát, 15 órakor IX. imaórát végzik, 

amibe bárki bekapcsolódhat. Lehet, hogy csak vala-

miért beszalad valaki a városba, de hazafelé betér 

a templomba és a Jóistennel is szóba áll. Csütörtö-

könként hatalmas piac van Encsen, biztassuk a vi-
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dékről jövőket, jöjjenek a templomunkba, pár percre csendesedjenek el, 

pihenjenek meg, adjunk hálát az Úrnak. Meghajszolt világunknak szüksége 

van a templom csendjére, mint az otthon meghittségére. Ha nem szeret-

nénk, hogy a mentális betegségek és azok következményei utolérjenek, 

szükséges, hogy a hétköznapokban is rácsatlakozzunk a mi erősségünkre, 

Istenünkre. 

Mindennap éljünk a lehetősséggel és térjünk be a templomunkba, hogy 

alámerülhessünk Isten szeretetében. Az egyházunk így is gondoskodik ró-

lunk, hogy megszervezi- felajánlja a lehetőséget arra, hogy minden nap 

eltölthessünk egy kis időt  Isten jelenlétében. 

Pacsai János parókus 

Eseménynaptár 

Május hónap minden esté-
jén 18.00 órától Parakliszt 

végzünk, imádságos kö-
nyörgést az Istenszülő Mári-
ához. Kivéve a vecsernyés 

napokat! 
Programok 

Máj. 03. Esperesi kerületi gyűlés Selyeb 

Máj  04. Imádkozzunk a ballagókért! 

Máj. 06. Édesanyák köszöntése 
Máj. 10. Áldozócsütörtök - Urunk mennybemenetele- vasárna-

pi liturgikus rend 

Máj.18 péntek 17.00 elsőáldozási vizsga 

Máj. 19. 17.00 főpróba, első gyónás 

Máj. 14. Áldozócsütörtök - Urunk mennybemenetel- vasárnapi 

liturgikus rend 
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Máj. 19  Szent Illés kupa (Kazincbarcikán foci) 

Máj. 19. Hramotás szombat (5.) 7.00 Szent Liturgia, utána 
Hramota 

          16.00 Keresztelés 
          18.00 Vecsernye 

Május 20.   A Szentlélek eljövetele (Pünkösd), Lítiás ünnep 
        7.30 Méra Szent Liturgia 

        9.00 Utrenye 

       10.00 Szent Liturgia, Elsőáldozás, miroválás 

       18.00 Vecsernye- pünkösdi térdhajtási imák 

Május 21.  Szentháromság ünnepe  

         9.00 Utrenye 

       10.00 Szent Liturgia 

       11.30 Forró  

       18.00 Vecsernye  

Május 28.  Apostolfejedelmek bűnbánati időszakának kezdete.  

Hirdetmény  

- Szükségessé vált a kelyhek újbóli bearanyozása, 
várjuk erre a célra adományaikat! 

Képzések- előadások 

Közösségi terem  

2018. május 6.  Anyák búcsúja – Máriapócson Autó-
buszos zarándoklat parókián lehet jelentkezni, vagy 
Marika néninél! 
Meghívó képzésekre –  
előadásokra, melyre szeretettel várjuk   
2018. május 3. Fejés (Gagyvendégi) 

2018. május 6. Anyák Búcsúja – Zarándoklat Máriapócs 

2018. május 7. Pünkösd, amit a nép emlékezete megőrzött a múltról 

2018. május 7. Az egyház, mint a házasság modellje 

2018. május 8. A szülői pofon szükséges rossz (Váci Mihály Gimnázium) 

2018. május 10. Urunk mennybemenetele 

2018. május 10. Tavaszi ajtódíszek készítése- kreatív fogl. 

2018. május 11. Lelki társaink megtalálása 
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2018. május 11. Konfliktuskezelés 

2018. május 13. Krisztus pedagógia gyakorlata 

2018. május 21. Szent Konstantin császár és anyja, a szentéletű Heléna 

2018. május 28. Szülő – gyermek konfliktusok/ A kirepülő gyerekek problé-

maköre: az elengedés (Encs - Fügöd) 

A projekt címe: „Vissza az alapokhoz!” 

A projektazonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-01007 

2018. május 11. Tréning 

2018. május 18. Tréning 

2018. május 25. Tanulmányút 1, Műhelymunka 2. 

2018. május 26. Tanulmányút, Műhelymunka 

A Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása 

A projektazonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00127 
 

2018. május 11. Tréning 

2018.  május 25. Gagyvendégi Műhelymunka  

A Projekt címe: Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az en-

csi görögkatolikus Parókia vezetésével 

A projektazonosító száma: EFOP 1.3.7.-17-2017-00111 

Elsőáldozásra felkészítő: 

2018. május 7.(hétfő) - Gyerekek felkészítője 

2018. május 14. (hétfő) - Szülők, gyerekek felkészítője 

2018. május 18. (péntek)- 17:00 Elsőáldozási vizsga 

2018. május 19. (szombat) 17:00 Közös gyónás (Szülők, nevelők, gyerme-

kek) 

2018. május 20. Pünkösd- elsőáldozás 

Sajópálfalai találkozók- lelkigyakorlatok: 

A találkozókat 10-kor kezdjük a templomban. A részvétel: 1000 ft/fő, 

amely az ebédet is tartalmazza. 

április 28 Motorosok találkozója 

május 19-én Rózsafűzéresek lelkinapja 

május 26. Ministránsok t. 

júni 7-9. Jézus ima lelkigy. 
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Olvasd naponta a Szentírást!  

Útravaló a léleknek 

Előadások a Szentírásról keddenként 17.00 

2018. május 8. Közösség könyve 

2018. május 29. Szentírás a keresztények tápláléka és          

vezetője 

Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatásával 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Encs vá-

rosában” EFOP-1.3.5-16-2016-00317 

Imádkozzunk együtt! 

 A te oltalmad alá sietünk, Isten-
szülő Szűz, meg nevesd szükségünk ide-

jén könyörgésünket, hanem szabadíts 
meg minket minden veszedelemtől, mint 

egyedül áldott és szeplőtelen! 
Dicsőséges Istenszülő, mindenkorszűz Mária, Krisztus 

Istenünknek anyja, fogadd el imádságainkat, és mutasd be 

azokat Fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg s ér-
tetted üdvözítse lelkünket! 

+ 
Bizodalmam az Atyaisten, 

menedékem a  Fiúisten, 
védelmezőm a Szentlélekisten, Szentháromság, egy Istenünk, 

Dicsőség néked! 
A Szentek virágoskertjéből (A hónap szentje) 

Május 8. Szent János apostol és evangélista 

A hónap nyolcadik napja, a dicsőséges, igen szeretett tanít-
vány, szűzi apostol és evangélista, Teológus Szent János emlé-

ke.  
 A szent apostol életéről szeptember 26-án emléke-zünk meg. 

A mai napon a sírjánál történt csodákról történik említés. A ha-

gyomány szerint, a legutoljára meghaló, hosszú életű apostol 
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halálát közeledni érezve, megparancsolta, hogy ássanak neki 

sírt. Abba még élve belefeküdt és csendben elhunyt. Halála 

után a keresztények felásták sírját, de testét nem találták meg 

benne. Halála évfordulóján évente felke-resték sírját, hogy 

imádkozzanak. Ezen a napon vékony por keletkezett sírján, 

amely gyógyításokat művelt a betegek között. Az ő szent köz-

benjárása által irgalmazz nekünk Krisztus Istenünk és üdvözíts 

minket! Ámen. 

Tropár. 2. hang. 

Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a 

védtelen népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, * 

aki keblére fogadott. * Járj közben nála, Teológus, * hogy a 

pogányság sűrű ködét oszlassa szét, * és kérjen nekünk békét 

és nagy kegyelmet! 

Konták Mintadallam. 2. hang. 
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te 

csodákat árasztasz és gyógyulásokat fakasztasz, * s mint 

Krisztus barátja, ki Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért. 

Ikosz. Minta: Tedd értelmessé nyelvemet... 

Kivihetetlen és vakmerő dolog, * az ég magasságában kutatni 

* és a tenger mélységét vizsgálni, * miként a csillagok meg-

számlálhatatlanok * és a tenger fövenye számba nem vehető, 

* éppen úgy a Teológus cselekedetei is elbeszélhetetlenek. * 

Azért győzelmi koszorúval koszorúzta meg őt Krisztus, * akit 

nagyon szeretett, * akinek a keblére hajolt, * akivel a titokza-

tos vacsorán együtt étkezett, * mint Krisztus barátja, ki Isten-

ről szólt. 

Esküvői szezon (Esküvő tervezése) 
 Ezen a területen nagy tájékozatlanságot tapasztalunk. Azok, akik ér-

deklődve olvassátok az alábbi sorokat, gratulálok az elkötelezettségetek-

hez, hogy meritek vállalni a „szeretet útját” egy életen keresztül. Örülök a 

ti elhatározásotoknak, de mielőtt az esküvőtöket kezditek szervezni, olvas-

sátok el az alábbi gondolatokat. Az esküvő a görög katolikus egyházban 
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szentség. Többek között azt jelenti, 

ahhoz, hogy ezt a szertartást elvé-

gezhessük a vőlegénynek vagy a 

menyasszonynak görög katolikus-

nak kell lenni. Ezen túlmenően a 

nem görög katolikus félnek keresz-

ténynek kell lennie. 

Esküvői szertartás: 

Ősidők óta ugyanazt a szertartást 

használjuk, ahol nem csak a szer-

kezet, hanem a szövegek is meg-

maradtak. Isten a szertartás által 

nagyon sok házasságot megáldott, 

ezzel elindítva őket a gyarapodás 

útján. Ezért kérjük vegye figyelem-

be, hogy az ősi és szentségi mivolta 

miatt sem a szövegeken, vagy szer-

kezetén nem lehet változtatni an-

nak érdekében hogy egyéni prefe-

renciáknak megfeleljen. 

Esküvői tanú kiválasztása: 

Olyan görög katolikus személyt vá-

lasszunk tanúnak aki „jó minőségű” keresztény életet él, akár lehet az is, 

aki keresztelésünkkor tanú (keresztszülő volt, aki eddig is szponzorálta 

(lelki értelemben) a sorsunkat.) Ha további kérdés van ezen a területen 

érdeklődjön az illetékes parókusánál.  

Az esküvő várható időpontja: Kérjük mielőtt a végleges időpontot kijelölik 

ellenőrizze, hogy az egyház (megengedett időben), és a pap számára is 

megfelelő legyen. Az esküvőre jellemző, hogy általában szombat délután 

végzik, és előtte pénteken vannak a próbák, szent gyónás és áldozás. 

Az esküvőt megelőző képzés (családi életre felkészítés). Szükséges, a 

helyzettől függően(5-8 alkalom) lelkipásztori tanácsadás minden jegyes 

pár számára. Ez olyan alkalmakat (külön egyeztetett időpontok) jelent, 

ahol a pap segíti felkészíteni a jegyespárt spirituális, teológiai, gyakorlati 

impulzusokon keresztül a családi életre. Ezen belül a pap segíti a jegyes-

párt a felmerülő kérdéseik megválaszolásában, az esküvői szertartás meg-

értésében és a szükséges egyházi dokumentációk elkészítésében. Itt sze-

retném felhívni a figyelmet, hogy a találkozások ütemezése a jegyespár 

felelőssége. A felkészülést az esküvő előtt legalább egy - fél évvel koráb-
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ban kell elkezdeni, hogy legyen elég idő az es-

küvőre felkészülni, megérteni és elsajátítani az 

együttélés paramétereit. 

A napok amikor a házasság nem megengedett: 

Nem megengedett időszakhoz tartozik a nagyböjt, 

a nagyhét, augusztus 1-15 között, augusztus 29 

(Keresztelő Szt. János fejevétele), szeptember 14. 

(Szt. Kereszt felmagasztalása), december 13-25 

(karácsonyi böjt). Sem a nagyünnepeket megelőző 

nap beleértve a Vízkereszt (jan. 5-6) ünnepeit is. 

Házasságot lehet kötni ezeken a napokon is, ha a 

Püspök külön engedélyezi. 

Még egy gondolat a keresztények közötti házasságról. Az a tény, 

hogy egyre több pár él együtt békében és egyetértésben ami  jó, de nagy 

veszélyt hordoz magában a vallások különbözősége, amelyből a jövőben 

fakadhatnak különböző problémák. A görög katolikus keresztény félnek 

kérvényt kell aláírnia arra, hogy közös gyermeküket görög katolikus mó-

don fogják keresztelni és nevelni. A gyermeküket majd a görög katolikus 

hittel fogják táplálni. Azok a görög katolikusok, akik csak együtt élnek 

vagy nem a mi rítusunk szerint kötöttek házasságot, nem részesülnek a 

szentségben, hiszen nincsenek jó kapcsolatban az egyházzal (beleértve a 

Szentáldozást és nem lehetnek esküvői tanúk, sem keresztszülők). Hiszen 

nincsenek élő kapcsolatban az egyházzal, és nem tudják ígéreteiket ezért 

megtartani. Ha a másik fél is szeretne részt venni az egyházunk életben 

ennek megvan a maga útja, amiről az illetékes parókusnál kell érdeklődni.  

Azért fontos az egyházi házasság rendezése (pl gyökeres orvoslás-

sal), hogy aktívan részt vehessek az egyház életében.  

Bár az egyház házassággal kapcsolatos magatartása egy kicsit me-

revnek tűnhet, de az Egyház felelőssége, hogy az egyház tagjainak szere-

tet és törődés révén a vallási és szellemi jólétet biztosítsa, és ez egy életen 

át tart... Pacsai János parókus 

Varga Rita rovata: NÉPI MEGFIGYELÉSEK, LEGENDÁK 

Május - Pünkösd hava Tavaszutó - Ígéret hava - Borjú-

tor (Virágzó élet) hava 

 A május mindenütt a nyár aggodalmas adventjének tűnik, aminek a 

jövendő termés féltése volt az alapja. Május az ókorban Európa-szerte en-

gesztelő és tisztító szertartások böjtös időszaka volt. Rómában tilos volt 
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 ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni, és házaséletet élni, ekkor takarítot-

ták ki a templomokat, mosták le az istenszobrokat, mintha csak a hónap 

előkészület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez. A nép szerelmes szívű 

legényei május elsején "májusfát" állítanak kedvencük háza elé. E hónap 

ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves 

élet fejlődésének ekkor van a tetőpontja. 

 Pongrác, Szervác és Bonifác, mint régről fogva tudjuk, könnyen visz-

szacsalogathatja kertjeink rémét a hajnali fagyot, és kárt okozhat vetemé-

nyeseinkben, sőt még a szőlő-gyümölcs ültetvényekben is. Persze a nagy 

riadalom előtt célszerű emlékeznünk az agrometeorológusok tapasztalatai-

ra, mert a hosszú évtizedek óta folyó meteorológiai megfigyelések elemzése 

bebizonyította, hogy a fagyosszentekre vonatkozó néphit nem légből kapott 

állítás.  

Népi megfigyelések: 

- májusi csendes eső, növeli a vetést 

- száraz május, száraz esztendő 

- ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok eső lészen 

- ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz 

- nagyon meleg május után esős június következik 

- ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, 

gyakran fogunk hallani mennydörgést 

- sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt egyi-

ken se látsz 

- Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz 

- Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász 

- Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne 

fagyjon, füstöljenek kendtök 

- májusi meleg eső nagy termés, hideg eső rossz vendég 

Május 2. Szent Atanáz 

SZENT ATANÁZ 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől. El-

kísérte püspökét, Sándort a niceai zsinatra, az Egyház első egyetemes püs-

pökévé választották. Egész életében nehéz feladat volt számára, hogy kü-

lönbséget tegyen az emberek és az általuk képviselt vélemények között. 

Alexandriában újra kezdődtek az áskálódások Atanáz ellen, méghozzá olyan 

mértékben, hogy a püspök jobbnak látta, ha elhagyja a várost, és eltűnik 

egy felső-egyiptomi kolostorban. A császár Trierbe küldte. Atanáz öt szám-

űzetése közül ez volt az első, püspökségének 46 évéből húszat száműzetés-

ben töltött. Kortársai csodálták tetteinek szilárdságáért és határozottságá-

ért. Minden eszközt megragadott, hogy a győzelmet megszerezze és közben 

megkérdőjelezhető eszközöket is alkalmazott. Teológiája nem elmélet volt, 

hanem a tan szilárdsága, inkább állítás, mint fontolgatás. Hatalmával kímé-

let nélkül élt, energikus volt az erőszakosságig. 373. május 2-án halt meg 

Alexandriában. A római naptárba 1550-ben vették föl ünnepét. 
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 Május első vasárnapja- Anyák napja 

Dsida Jenő: Hálaadás( részlet) 

Köszönöm, Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vörös-

kereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az 

anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünne-

peljük. 

PázmányPéter- Szüleinkért / részlet/ 

Mennynek és földnek Ura, ki azt parancsolád, hogy  e világon nyomósok 

akarunk lenni, tiszteljük atyánkat és anyánkat, kiktűl életünket vettük: kér-

lek, oltalmazd meg az én szerelmes szüleimet, minden testi-lelki nyavalyák-

túl. Fogadásod tartja, én Istenem, hogy meggyalázod, aki atyját, anyját 

nem tiszteli: aki pedig böcsüli, meghallgatod minden könyörgésében és 

hosszú életűvé tészed e földön maradékát. Adj azért nékem csendes és sze-

líd elmét, hogy szüleimet és gondviselőimet tiszteljem, engedelmesen sza-

vokat fogadjam, meg ne háborítsam: vénségeket és fogyatkozott erejeket 

meg ne utáljam, mint amaz istentelen Kám; hanem reám való gondviselé-

sekért és fáradságokért holtig úgy szolgáljak nékik, mint uraimnak, tudván, 

hogy elégségesen meg nem hálálhatom az ő sok fáradságokat és velem va-

ló bajlódást. 

Május 20-21. Pünkösd 

A húsvét utáni ötvenedik napon, vasárnap ünnepli a keresztény világ a 

Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd 

napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból 

származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkös-

döt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. 

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. 

Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári mun-

kák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, 

gyermekáldásért. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a nap-

ról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlé-

lek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok 

bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vál-

lukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket es kezdődhetett a mulat-

ság. 

Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Al-

földön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A pünkösdiki-

rály választás kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül válasz-
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tottak egy évre királyt. Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzug-

rással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott 

a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvar-

lás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok 

bátran mutatkozhattak választottjukkal. 

A Pünkösdikirályné járáshoz a legszebb kislányt választották meg kiskirály-

nénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánsá-

gokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a 

szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a 

királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsik-

landozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért 

sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor 

a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. 

Orbán napja (május 25.) 

Május 27. Szentháromság vasárnapja 

Szentháromság állítólagos székelyföldi nevén kicsipünkösd, a pünkösd 

ünnepét követő első vasárnap. A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ün-

neppel is megszenteljék, hiszen a hittitok magasztalása minden nap, min-

den istentiszteleten, minden imádságban előfordul. Hazánkban már Kál-

mán király elrendelte éppen a mai időpontban a Szentháromság ünnepé-

nek megülését. Nyugaton később terjed el, és csak 1334-ben válik egyete-

mesen kötelezővé. 

 

VERS- NEMCSAK GYEREKEKNEK 

Nádi hangra 
Tópart szélén, 

nádas mélyén béka brekeg már. 
Fehér gólya 

útját róva sekély vízben jár. 
Fiókája 

békacombra áhítozva vár. 


