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IV. / 2021.  

 

Nr. 661 / 2021  SZENTLÉLEK KILENCED  

 

Csatolom a Szentlélek kilenced imáit három nyelven. Ajánlatos minden nap a szentmise végén 

elimádkozni, esetleg egy-egy példányt kitenni a padokra, hogy a hívek együtt tudjanak 

válaszolni. Mindenik imát előimádkozhatja más-más személy. 

 

Nr. 662 / 2021  BÉRMÁLÁSOK 

 

Májusra és júniusra a következő bérmálásokat terveztük. 

• Május 15-én Détán, 11:00 órakor 

• Május 23-án a Belvárosi Plébánia rendezésében a püspökség udvarán 11:00 órakor 

• Május 30-án a Józsefvárosban (az udvaron), 10:00 órakor.  

• Június 6-án Gátalján, 10:00 órakor, és  

• Június 6-án Temesbökényben (Butin) 13:00 órakor. 

 

Nr. 663 / 2021  A PÜSPÖKI VIZITÁCIÓ HÁZIGAZDÁI 

 

Május 27-én, 10:00 órakor megbeszélésre hívom azokat a papokat, akiknél püspöki vizitáció lesz 

ebben az évben. Remélhetőleg fizikai módon tudunk találkozni, de amennyiben szükséges, előtte 

néhány nappal egyeztetünk. 

 

Nr. 664 / 2021  MINISTRÁNSOK ZARÁNDOKLATA 

 

Június 5-én, a meghirdetett program szerint, megtartjuk Mária-Radnán a ministránsok 

zarándoklatát és találkozóját. A pontifikált szentmise 11:00 órakor kezdődik, 20 ministráns 

fizikai jelenlétével. A többiek online módon vesznek részt.  

 

Nr. 665 / 2021  PÉTER FILLÉREK 

 

Június 29-én, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén az idén is megszervezzük 

templomainkban a szokásos úgynevezett Péter fillérek gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek 

adományából élnek, ugyanúgy az Egyház központi kormányzásának anyagi hátterének tetemes 

részét az egyházmegyék biztosítják. Most a koronavírus idején még inkább rászorul a 

támogatásunkra. Ezért kérem, hogy az aznapi perselyezés mellett hívják fel a hívek figyelmét, 

hogy személyes adományaikkal ezen felül is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz. A 

begyűlt összeget, július 15-ig kell eljuttatni a püspöki hivatalba, vagy átutalni az egyházmegye 

kontójára. 
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Nr. 666 / 2021  SEGÍTSÉG BETEGSÉG ESETÉN 

 

Azok az egyházi alkalmazottak, papok vagy világiak, vagy nyugdíjasok, akik egyházi 

alkalmazottak voltak, orvosi szolgáltatásért, vagy orvosságért a saját nevükre kiállított nyugta 

alapján anyagi segítségért folyamodhatnak az egyházmegyei hatósághoz. Az igénybevehető 

segítség mértéke 500 (ötszáz) RON, és két évenként egy alkalommal vehető igénybe. Nagyobb 

korházi műtétek, kezelések esetén, külön kéréssel forduljanak az egyházmegyei hatósághoz. 

 

 

 

 

Temesvár, 2021. május 6. 

 

 

   ✠ József 

megyéspüspök 
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Jöjj, Szentlélek! 
 

 

Mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, egyházad a Szentlélek által 

él, akit elküldtél. Kérünk, tölts el minket egyre jobban az ő erejével; add 

nekünk a bölcsesség és az értelem Lelkét, a jótanács, a tudomány és az 

erősség Lelkét, a jámborság és az istenfélelem Lelkét. Krisztus, a mi Urunk 

által.  

Ámen. 

 

1. Imádkozzunk, kérve az erősség Lelkét. 

Egy közömbös világban gyakran hiányzik a bátorság ahhoz, hogy 

megéljük és megvalljuk a keresztény hitet. 

R: Jöjj, Szentlélek, segíts tehetetlenségünkön. 

Gyakran felismerjük a jót, amit tennünk kellene, de nincs erőnk megtenni. 

R: Jöjj, Szentlélek, segíts tehetetlenségünkön. 

 

 

2. Imádkozzunk, kérve a Szentlélek segítségét. 

Megvannak Dávid zsoltárai és a kereszténység megannyi imája. És mégis 

gyakran nem tudjuk, hogyan imádkozzunk. 

R: Jöjj, Szentlélek, taníts minket imádkozni. 

Sokan abbahagyták az imádkozást. Egyesek soha nem tanultak meg 

imádkozni. 

R: Jöjj, Szentlélek, taníts minket imádkozni. 

 

 

3. Imádkozzunk, kérve a vigasztaló Lelket. 

Hol szeretet, ott Isten. A szeretetben felismerjük Isten jelenlétét. Ha 

szeretünk, megmutatjuk Istent az embereknek. 

R: Jöjj el, Szentlélek, hogy lakozz a szívünkben. 

Jézus közöttünk van, amikor ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében. 

A Szentlélek segít nekünk felismerni az Urat az ő egyházában. 

R: Jöjj el, Szentlélek, hogy lakozz a szívünkben. 

 

4. Imádkozzunk, kérve a szabadság Lelkét. 

Isten gyermekeinek szabadságában élünk, amikor nem kényszerből vagy 

félelemből, hanem a Mennyei Atya iránti szeretetből teljesítjük Isten akaratát. 

R: Jöjj, Szentlélek, és tégy szabaddá minket. 

Nem arra akarjuk használni a szabadságunkat, hogy rosszat tegyünk, hanem 

arra, hogy Isten gyermekeinek cselekedeteit végezzük. 

R: Jöjj, Szentlélek, és tégy szabaddá minket. 

 

 

5. Imádkozzunk, kérve a szentség Lelkét. 

A keresztségben és a bérmáláskor megkaptuk a Szentlelket. Ő akarja 

irányítani cselekedeteinket, átfogni egész életünket. 

R: Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét. 

A Szentlélek nem csak egyénekben működik. A közösségeket is arra hívja, 

hogy jót tegyenek és szentségben éljenek. 

R: Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét. 

 

 

6. Imádkozzunk, kérve a szeretet Lelkét. 

A szeretet azt jelenti, hogy teljes szívünkből és teljes erőnkből szeretjük 

Istent. 

R: Jöjj, Szentlélek, gyújtsd meg bennünk szereteted tüzét. 

A szeretet azt jelenti, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett 

minket. 

R: Jöjj, Szentlélek, gyújtsd meg bennünk szereteted tüzét. 

A szeretet azt jelenti, hogy egyek maradunk Jézus közösségében, az egész 

földkerekségen élő Egyházban. 

R: Jöjj, Szentlélek, gyújtsd meg bennünk szereteted tüzét. 

 

 

A Szentlélek által, aki által azt mondhatjuk: "Abba, Atyám", imádkozzunk 

úgy, ahogyan Urunk, Jézus Krisztus tanított minket: 

Mi Atyánk … 

 

 

 



Áldjon meg benneteket Isten, aki Szentlelkével töltötte el az apostolokat. 

R: Ámen. 

Ő adja meg nektek a Szentlélek örömét és ajándékainak bőségét. 

R: Ámen. 

A Szentlélek tüze tisztítson meg benneteket, az ő igazsága irányítson 

benneteket, az ő ereje vezessen a hittől a látásig. 

R: Ámen. 

Így áldjon meg benneteket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek. 

R: Ámen. 
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