
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Nyugdíjas klub 

15.30 Felsős ifjúsági hittan 

   17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai napon Húsvét II. – az isteni irgalmasság vasárnapja van.  

2. Holnap Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis Jézusnak, az Isten 

Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe lesz. 

3. Már előre hirdetjük, hogy következő Tiszamenti Ifjúsági Találkozó 

április 23-án itt Cegléden lesz, mi leszünk a házigazdák. Kérjük a 

szülőket, hogy bíztassák gyermekeiken a találkozón való részvételre 

5. osztálytól felfelé, hiszen lehetőség lesz a környékbeli fiatalokkal 

való ismerkedésre, közös imádságra és tanúságtételre. 
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Húsvét II. vasárnapja 

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a 

tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben 

zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” 

Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára 

öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után 

rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek 

megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az 

nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy 

melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a 

tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem 

látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és 

nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. 

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte 

őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az 

ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat!  
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Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” 

Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. 

Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet 

is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a 

könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az 

Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. 

Útravaló (Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullájából) 

Az Egyház életének boltozatát az irgalmasság oszlopa tartja. Ezért egész 

lelkipásztori tevékenységét át kellene hatnia a hívők felé forduló 

gyöngédségnek; egyetlen igehirdető szava és világ felé közvetített 

tanúságtétele sem nélkülözheti az irgalmasságot. Az Egyház hitelessége az 

irgalmas és együttérző szeretet által érvényesül: „olthatatlan vágy él benne 

arra, hogy fölkínálja az irgalmasságot”. 

Talán régóta megfeledkeztünk arról, hogy megmutassuk és járjuk az 

irgalmasság útját. Egyfelől a kísértés, hogy mindig és csakis az 

igazságosságot keressük, elfeledtette velünk, hogy az irgalmasság az első, 

szükséges és kihagyhatatlan lépés. Az Egyháznak azonban a fontosabb és 

magasabb rendű cél elérése érdekében túl kell lépnie ezen. Másfelől szomorú 

dolog látni, hogy kultúránkban milyen gyors ütemben halványul el a 

megbocsátás. Úgy tűnik, hogy bizonyos helyzetekben maga a kifejezés is 

jelentését veszti. A megbocsátás tanúságtétele nélkül azonban az élet 

terméketlenné, elsivatagosodottá válik. Újra elérkezett az idő az Egyház 

számára, hogy vállalja a megbocsátás örömhírének hirdetését. Itt az idő, 

hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyöngeségeit és 

nehézségeit. A megbocsátás új életet fakasztó erő, és bátorságot ad arra, 

hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.  

Az élet igéje áprilisban 

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 

(Mt 25,40) 

Vajon miért olyan kedves számunkra Jézusnak ez a mondata, hogy 

gyakran visszatér a hónap életigéjeként? Talán azért, mert ez az Evangélium 

szíve. E szavakat intézi majd hozzánk az Úr a végső napon, amikor ott állunk 

majd Előtte. Ez lesz a tárgy életünk legfontosabb vizsgáján, amelyre nap 

mint nap készülhetünk. 

Chiara lelki tapasztalatának már a kezdetén így ír ennek az életigének a 

hatásáról: „A felebaráttal és a szeretettel kapcsolatos egész korábbi 

felfogásunk összeomlott. Ha Krisztus valamiképpen mindenkiben ott van, 

akkor nem tehetünk különbséget, nem részesíthetünk előnyben senkit. 

Szertefoszlottak azok az emberi elképzelések, amelyek osztályozták az 

embereket: honfitárs vagy külföldi, öreg vagy fiatal, szép vagy csúnya, 

antipatikus vagy szimpatikus, gazdag vagy szegény. Krisztus volt ott 

mindegyikük mögött, Krisztus volt ott mindegyikükben. És valóságosan egy 

másik Krisztus volt minden embertárs (…). 

 

A Szentatya április havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy a kisebb birtokokon gazdálkodók értékes munkájukért 

igazságos jövedelmezéshez jussanak. 

Evangelizációs: Hogy Afrika keresztényei politikai és vallási feszültségek 

között élve tanúságot tegyenek Jézus Krisztusban való hitükről és 

szeretetükről. 




