
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  19.00 Fiatal házas 

Kedd   18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

  19.45 Jegyesoktatás 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat  9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai vasárnap az isteni irgalmasság vasárnapja. 

2. Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, reggel 7 és 8 órakor 

lesznek szentmisék itt a templomban. 

 

 

Lisieux-i Szent Teréz  

Miután meghalok a mennyből rózsákat fogok küldeni a Földre. A 

mennyországban arra fogok törekedni, hogy a Földön jót tegyek. 

Loyolai Szent Ignác 

Mennyire jelentéktelennek tűnik a Föld számomra, ha a mennyországra 

gondolok. 
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Húsvét II. vasárnapja 

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a 

tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött 

Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!’’ Miután ezt 

mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, 

amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek! 

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.’’ Amikor ezt 

mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a Szentlelket! 

Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig 

megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.’’ Tamás pedig, egy a tizenkettő 

közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi 

tanítvány elmondta neki: ,,Láttuk az Urat!’’ Ő azonban így szólt: ,,Hacsak 

nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, 

és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem!’’ Nyolc nap múlva 

ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt 

ajtón át, megállt középen, és így szólt: ,,Békesség nektek!’’ Azután azt 

mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet 

és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!’’ Tamás azt felelte: 

,,Én Uram és én Istenem!’’ Jézus erre azt mondta neki: ,,Mivel láttál engem, 

hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.’’ Jézus még sok egyéb 

jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a 

könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a 

Krisztus, az Isten Fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen. 
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H O G Y A N  É LD  M E G  A  FE L T Á M A D Á S T ?  

1. Menj oda, és érintsd meg! 

„Miért ijedtetek meg?” kérdezte Jézus Lukács evangéliumában, mikor 

feltámadása után megjelent az apostoloknak. „Miért támad kétely a 

szívetekben? Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és 

csontja, de mint látjátok, nekem van.” (Mt 28,20) 

Ha ott lettünk volna az apostolokkal, valószínűleg mi is ijedten álltunk volna 

köztük. Azonban ahogyan akkor a tanítványok megtapasztalták, Jézus 

valóságos, a feltámadás valóság, tehát az ígéretei is igazak. Ez azt jelenti, 

bízhatunk benne, mikor azt mondja, velünk lesz minden nap a világ végéig. 

2. Add át neki önmagad 

Akaratunkat és életünket Isten kezébe kell adnunk. Isten igazságának 

ismerete az első lépés a szeretet útján Isten felé. Ez a folyamat röviden 

összefoglalva: 

Képtelen vagyok rá 

Ő képes rá 

Rábízom 

Minden alkalommal, mikor azt mondjuk Istennek: „Vedd ezt tőlem”, a 

feltámadást éljük át, mert megemlékezünk ígéretéről, hogy Ő hűséges marad 

mindörökké. 

3. Ne félj! 

Az Úr angyala megjelent Mária Magdolnának és Máriának: „Ne féljetek! 

Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. 

Feltámadt, ahogy előre megmondta.” Később mikor Jézus megjelent az 

asszonyoknak megismételte: Ne féljetek! 

Ez nem könnyű, de kis lépésekkel a kereszt melletti bánattól egészen az üres 

sír csodájáig juthatunk. 

4. Üresítsd ki önmagad 

Közülünk senki sem Isten. 

A feltámadás lényege: Isten emberré lett, de az ember nem lett Istenné. 

Mikor úgy érezzük, több erőre lenne szükségünk, alázatosnak kell lennünk, 

és ezáltal képességeinken túl teljesíthetünk. 

5. Mindig és mindenhol imádkozz 

Az emmauszi tanítványok miután megérezték a Feltámadott jelenlétét a 

kenyértörésben, így beszélgettek: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt 

az úton és kifejtette az Írásokat?” 

Az egész életünk ugyanúgy imává válhat, a hétköznapi dolgokkal együtt, 

mint az emmauszi út. Minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy elinduljunk 

ezen az úton. 

6. Ismerd fel Istent mindenben 

A böjti elcsendesedés után Húsvét az örvendezés ideje. János Pál pápa 

mondta: Istent mindenben megtalálhatjuk. Egyesülhetünk vele mindenben és 

minden által. Isten él, és mindenütt jelen van. Alleluia! 

Az élet igéje áprilisban 

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete 

van.” 

A nap folyamán sokszor bízunk a körülöttünk lévőkben: a tanárban, aki 

a gyerekeinket oktatja, a taxisofőrben, aki a megadott címre visz, az 

orvosban, aki kezel… Nem lehet bizalom nélkül élni, amely idővel aztán 

megerősödik az ismeretség, a barátság, a kapcsolat elmélyülése során. 

Hogyan éljük tehát az élet igéjét ebben a hónapban? 

Chiara a továbbiakban arra hív, hogy újra egészen Jézust válasszuk és 

csatlakozzunk hozzá: „… Most már tudjuk, hogy mi az utunk: … váltsuk 

valóra különös odaadással azokat az igéit, amelyek az élet különböző 

körülményei közt eszünkbe jutnak. Például találkozunk egy felebaráttal? 

»Szeresd felebarátodat, mint önmagadat« (vö. Mt 22,39). Fájdalom ér? »Aki 

követni akar,… vegye fel keresztjét« (vö. Mt 16,24), stb. Így Jézus igéi 

megvilágosítanak, igazsága, ereje és szeretete bennünk fog élni. Egyre 

inkább vele fogjuk élni az életünket, mindent vele együtt teszünk. És a ránk 

váró testi haláltól sem ijedünk meg, mert Jézussal már megkezdődött 

bennünk az igazi élet, mely nem hal meg soha.”  


