
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   14.00 Ifjúsági biciklizés (jó idő esetén) 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség  

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 

 Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetés 

1. A mai vasárnap a fél10-es szentmisében könyörgés lesz az Istenhez, 

minden javak szerzőjéhez a jó termésért. 

2. Most hétvégén a szombat este és a vasárnap este szentmisére járó 

testvéreink között szavazást fogunk tartani arról, hogy az esti 

szertartások 18, vagy 19 órakor kezdődjenek (legyen-e nyári átállás). 

3. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 19 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

4. Jövő héten hétfőn május elseje, amely a munka ünnepe, jövő 

vasárnap pedig anyák napja lesz. 

5. Jövő vasárnap egyben a papi és a szerzetesi hivatások világnapja. 

Imádkozzunk, hogy felismerjék és elfogadják a meghívottak Isten 

személyes, hívó hangját. 

6. Május különösképpen a Szűzanyának szentelt hónap. Imáinkkal 

többször is forduljunk égi édesanyánkhoz a loretói litánia, a 

rózsafüzér szavaival. 
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Húsvét 3. vasárnapja 

Jézus ezt mondta nekik: „Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy 

elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket kellett 

elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” És kezdve 

Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az 

Írásokban róla szólt. Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, 

mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert 

esteledik, és lemenőben van már a nap!” Bement hát, hogy velük maradjon. 

Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, és 

odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a 

szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: „Hát nem lángolt a szívünk, 

amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?” Még abban 

az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták 

a tizenegyet és a velük levőket. Azok elmondták: „Valóban feltámadt az Úr, 

és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, 

hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. 
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Útravaló 

Az emmauszi tanítványok a hit útját járták végig akkor, amikor szomorúan 

hazafelé bandukolva találkoznak a Feltámadottal. Mi is a hit? Hogyan is 

tudjuk megérteni ezt ebből a történetből? Legelső megállapítás: a hitet nem 

lehet kiérdemelne, mert az ajándék. Isten annak adja, aki ezt kéri tőle. Mi 

lesz ennek az ajándéknak a következménye? Új látásmód, mint amikor az 

ember visszanyeri a szeme világát, s már látja maga körül helyén a dolgokat. 

Saul a damaszkuszi úton elveszíti látását, mert sok mindent rosszul látott. 

Később Ananiás révén az Úr újfajta látással szeretné megajándékozni őt, 

amire igazán vágyott szívéből. Ezért a látásért azonban nagyon meg kell 

dolgozni, ebben nekem is nagy szerepem van. Saul is évekre visszavonulva 

él a pusztában, s azon van, hogy beállítsa látásának élességét, immár a 

felesleges dioptriák nélkül. A keresztény ember élete is erről szól…  

A nagyböjti, az adventi időszakok segíteni akarnak minket, hogy Isten újfajta 

látással ajándékozzon meg bennünket. Hogy ami még hiányos, sőt akár 

téves, vagy hazugság bennünk, ami torzítja a szemünk világát, azt engedje 

felismernünk, s tudjunk rajta változtatni. S ez a legnehezebb! A teljes 

mértékben megszokott dolgainkon is változtatni, mert látszólag így is 

működik az életünk, mások is ezt csinálják. De Isten nem a másikhoz 

szeretne bennünket hasonlítgatni, vagy pusztán a felszínen szeretne 

hajókáztatni, hanem a mélységek felé akar vezetni, s ennek egyedüli 

akadálya csak én lehetek.   

Jézus a feltámadása révén már nem kötődik térhez és időhöz, hanem 

mindenütt jelevaló valóságként élhetek vele és benne. Igen, a Szentlélek által 

Ő már bennem él, ha foglalkozok ezzel a ténnyel, ha nem. Ezt 

nyomatékosítja Pál apostol, amikor arra buzdít, hogy életünk szüntelen 

imádság legyen, vagyis a bennünk élő Krisztussal állandó párbeszédbe 

legyen. Ő segítsen engem megjeleníteni az ő szeretetét a családomban, 

munkahelyemen, barátaim között, s legyek az Ő örömhírének tanúja a világ 

számára.  

Az élet igéje áprilisban 

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

Ezt a kérést intézi a hozzájuk szegődött ismeretlenhez a két útitárs a 

Jeruzsálemből Emmauszba vezető úton, miután arról „beszélgettek és 

tanakodtak”, ami az előző napokban a városban történt. 

Úgy tűnt ő az egyetlen, aki nem tud semmit az eseményekről, ezért 

maguk közé fogadják és mesélnek neki arról az emberről, „aki próféta volt, 

hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt”, és ők bíztak benne. 

Azonban a főpapjaik és a zsidó hatóságok a rómaiak kezére adták, aztán 

halálra ítélték, és keresztre feszítették. Hatalmas tragédia ez, amelynek 

maguk sem értik az értelmét. 

Út közben az ismeretlen az írásokból kiindulva segít nekik megérteni 

ezeknek az eseményeknek a lényegét, és újra lángra gyújtja a szívükben a 

reményt. Amikor Emmauszba érnek, meghívják vacsorára: „Maradj velünk, 

mert esteledik”. Miközben együtt étkeznek, az ismeretlen megáldja a 

kenyeret és odanyújtja nekik. Erről a mozdulatról fölismerik őt: a 

Megfeszített halott volt, de most föltámadt! A két ember rögtön 

megváltoztatja a tervét: visszatérnek Jeruzsálembe, hogy fölkeressék a többi 

tanítványt, és elmondják nekik a nagy hírt. 

Lehet, hogy mi is csalódottak vagyunk, felháborodunk és elveszítjük a 

bátorságot, mert tragikus, hogy tehetetlenek vagyunk bizonyos 

igazságtalanságok láttán, amelyek ártatlan és védtelen embereket érnek. Saját 

életünkben is jelen van a fájdalom, a bizonytalanság és a homály… 

Mennyire szeretnénk ezt átalakítani, hogy béke, remény és fény töltsön el 

bennünket és a többieket is! 

Valóban szeretnénk találkozni Valakivel, aki mélyen megért és fényt ad 

életutunkon? 


