
XVI. évfolyam, 33. számXVI. évfolyam, 33. szám
2016. május 15.2016. május 15.

PünkösdPünkösd 22 pontpontNamiNami
Evangélium: Jn 14,15-16.23b-26Evangélium: Jn 14,15-16.23b-26

NamiNamiNamiNami

Név, osztály:Név, osztály:______________________________________________________________________________________________________________________________________
Megfejtés:Megfejtés:________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a 
mennyből érzenünk fényességed sugarát! 
Jöjj,  szegények Atyja, te, bőkezűség 
Istene, lelkünk fényed hassa át! 
Édességes vigaszunk, drága vendég, 
szomjazunk, édes lélekújulás. 
Fáradtaknak könnyülés, tikkadóknak 
enyhülés, sírónak vigasztalás. 
Boldogságos tiszta fény, szállj meg 
szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! 

A pünkösdi 
szekvenciából 
olvashatsz itt egy 
részt. Keresd meg 
a kiemelt és dőlt 
betűket, majd 
helyes sorrendbe 
rakva megtudod, 
Jézus hogyan 
nevezte a 
Szentlelket.
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