
Közösségi alkalmaink a héten 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Jövő hét vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja lesz. 

2. A nyári táborok időpontjai:  

a. Ifitábor június 26-30-ig a Dunakanyarban.  

b. Apa-fia tábor július 1-2 szintén a Dunakanyarban. Elsősorban 

a Szent László fiúkör tagjainak, továbbá azoknak, akik 

szeptembertől csatlakoznának a csoporthoz. 

Jelentkezési lehetőség május 1-ig. 

3. Jövő hét szombaton egyházmegyei ministráns-találkozó lesz 

Vácon, amelyre előreláthatólag vonattal mennénk. Jelentkezni a mai 

napon Tamás atyánál lehet. 

4. Húsvéthétfőn fél10 és 18 órakor lesznek szentmisék itt a 

templomban.   

5. A feltámadt Jézus örömét és békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk mindenkinek! 

 

 

„Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan  

Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját” 
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A Húsvét örömhíre Szent János evangélista szerint 

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna 

kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre 

elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül 

adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” 

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, 

de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. 

Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért 

Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét 

takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy 

helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta 

mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel 

kellett támadnia a halálból. 
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Ferenc pápa gondolatai 

Milyen nagy öröm, hogy átadhatom nektek ezt az üzenetet: Krisztus 

feltámadt! Szeretném, hogy eljusson minden házba, minden családba, 

különösen oda, ahol több a szenvedés, a kórházakba, a börtönökbe…  

Mindenekelőtt azt szeretném, hogy [ez az üzenet] eljusson minden szívbe, 

mivel Isten ott akarja elvetni ennek az Örömhírnek a magvát: Jézus 

feltámadt, van remény a számodra, többé már nem állsz a bűn, a rossz 

uralma alatt! Győzött a szeretet, győzött az irgalom! Mindig győz Isten 

irgalmassága!  

Mi is, miként az asszonyok Jézus tanítványai közül, akik elmentek a sírhoz, 

és üresen találták azt, megkérdezhetjük önmagunktól, mi az értelme ennek az 

eseménynek (vö. Lk 24,4). Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Azt jelenti, 

hogy Isten szeretete erősebb a rossznál, sőt magánál a halálnál is; azt jelenti, 

hogy Isten szeretete átalakíthatja életünket, virágba boríthatja azokat a 

sivatagos tájakat, amelyek a szívünkben vannak. És ezt teheti Isten szeretete.  

Ugyanaz a szeretet, amelynek okán Isten Fia emberré lett és elment a 

legvégsőkig az alázatban és az önátadásban, egészen az alvilágig, az Istentől 

való elszakítottság mélységéig, ugyanaz az irgalmas szeretet árasztotta el 

fénnyel Krisztus holttestét, és átalakította azt, átvezette azt az örök életbe. 

Jézus nem tért vissza a korábbi életéhez, a földi élethez, hanem belépett Isten 

dicsőséges életébe, és a mi emberi valónkkal lépett be oda, megnyitotta 

előttünk a reménnyel telt jövőt. 

 

 

Az élet igéje februárban 

„Maradj velünk, mert esteledik” (Lk 24,29) 

Valóban szeretnénk találkozni Valakivel, aki mélyen megért és fényt ad 

életutunkon? Jézus, az Isten-ember azért, hogy feltétlenül azonosuljon 

mindannyiunkkal saját helyzetünkben, szabadon elfogadta, hogy hozzánk 

hasonlóan megtapasztalja a fájdalom sötétségét. A testi fájdalmat, de a belső 

fájdalmat is: barátai megtagadták, és még Istentől is elhagyatva érezte magát, 

akit mindig Atyjának nevezett. Mivel rendíthetetlenül bízott Isten 

szeretetében, legyőzte ezt a hatalmas fájdalmat, újra rábízta magát, tőle pedig 

új életet kapott. Ezen az úton vezet és kísér bennünket embereket is: 

„Ő jelen van mindabban, aminek fájdalom íze van. (…) Törekedjünk 

tehát felismerni Jézust minden aggodalomban, az élet megpróbáltatásaiban, 

minden sötétségben, saját tragédiánkban és másokéban, a körülöttünk élő 

emberiség gyötrelmeiben. Ő ott van ezekben, mivel magára vette 

mindegyiket. (…) Elég, ha teszünk valami konkrétat azért, hogy enyhítsük 

szenvedéseit a szegényekben, (…) s felfedezzük az élet új teljességét.” Egy 

hétéves kislány mesélte: „Nagyon sokat szenvedtem, amikor apukám 

börtönbe került. Jézust szerettem benne. Így nem sírtam, amikor elmentünk 

meglátogatni.” 

Ebben a hónapban minden keresztény Jézus halálának és 

föltámadásának titkát ünnepli. Legyen ez alkalom arra, hogy újra lángra 

lobbantsuk hitünket Isten szeretetében, aki lehetővé teszi, hogy a fájdalmat 

szeretetté alakítsuk. Minden elszakadás, elválás, kudarc, sőt még a halál is, 

fény és béke forrása lehet számunkra is. Minden élethelyzetben legyünk 

biztosak Isten közelségében, és ismételjük mi is bizalommal az emmauszi 

tanítványok kérését: „Maradj velünk, mert esteledik”! 


