
Közösségi alkalmaink a héten 

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 a fél10es szentmisében fogunk imádkozni a jó 

termésért.  

2. Május elsején, szerdán reggel munkás Szent József ünnepe, reggel 7 

órakor lesz szentmise itt a templomban, 17 órakor pedig a 

kápolnában. 

3. A héten csütörtökön Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe lesz. 

4. A héten elsőpéntek lesz, reggel 7 és este 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket! 

5. Jövő vasárnap lesz a tömegtájékoztatás világnapja, s anyák napja is! 

A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése (Szt. Jeromos) 

„Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az 

Egyháznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és 

el nem apadó forrása a lelki életnek” (Dei Verbum 21) 
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Húsvét V. vasárnapja 

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden 

szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt 

megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet 

mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a 

szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, 

úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a 

szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert 

nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt 

kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha 

bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt 

hoztok, és tanítványaim lesztek. 

Útravaló Chiara Lubichtól 

Az evangélium igéi egyedülállóak,  

elbűvölőek, szemléletesek,  

életre válthatóak, egyetemesek,  
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világosságot gyújtanak minden embernek. 

Ha megéljük,  

megváltozik a kapcsolatunk Istennel,  

felebarátainkkal és ellenségeinkkel. 

Az evangélium igéi által minden érték a megfelelő helyre kerül.  

Isten pedig az első helyet kapja meg az ember szívében. 

Rendkívüli ígéretek találhatók benne:  

Aki ad, az kap, százszor annyit ebben az életben  

és az örök életet. (V. ö. Mt 19,29)  

Az olasz ABC-ben csak 21 betű van, de aki azt nem ismeri,  

egész életére analfabéta marad.  

Kis könyv az evangélium, de akik nem élik a benne található igéket,  

úgymond „alulfejlett” keresztények maradnak.,  

olyan egyházat mutatnak be,  

amely nem tesz tanúságot Krisztusról. 

Korunkban a keresztényeknek  

radikálisan az evangéliumhoz  kell igazítaniuk  

gondolkodásmódjukat, szeretetüket,  

akaratukat és az életüket. 

A Szentírás igéiben Isten van jelen.  

Ha az igével táplálkozunk, vagyis magunkévá tesszük és életre váltjuk, akkor 

szabaddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt nyújt, örömöt szerez, 

bölcsességgel tölt el, műveket hoz létre és hivatásokat ébreszt. 

A világ gyűlöletét is kihívhatja. 

A megélt ige által Krisztus születik meg a lelkünkben  

és mások lelkében is. 

Henri Nouwen: A tékozló fiú hazatérése részlet  

Tékozló fiú vagyok minden alkalommal, amikor ott keresem a feltétlen 

szeretetet, ahol az nem található. Miért veszem egyfolytában semmibe azt a 

helyet, ahol az igaz szeretet található, és keresem olyan kitartóan máshol? 

Miért megyek el újra és újra otthonról, ahol Isten gyermekének, Atyám 

szeretett Fiának hívnak? Állandóan meglepődöm azon, ahogy Isten 

ajándékait – egészségemet, intellektuális és érzelmi képességeimet – 

sorozatosan arra használom, hogy jó benyomást tegyek az emberekre, 

helyeslést és dicséretet vívjak ki, s hogy jutalomért versenyezzek, ahelyett, 

hogy Isten dicsőségére fejleszteném őket tovább? Igen, gyakran a „távoli 

országba” viszem, és a kizsákmányoló világ szolgálatába állítom őket, mely 

nem ismeri fel igazi értéküket. Ez majdnem olyan, mintha be akarnám 

bizonyítani magamnak és a világnak, hogy nincs szükségem Isten 

szeretetére, hogy magam is elboldogulok, hogy teljesen független akarok 

lenni. A nagy lázadás rejlik ebben, az apa szeretetére mondott radikális 

„Nem!”, a kimondatlan átok: „Bárcsak meghalnál már!” A tékozló fiú 

„Nem!”-je Ádám eredendő lázadását visszhangozza: Isten visszautasítását, 

kinek szeretetéből teremtettünk, és kinek szeretete tart minket életben. Ez a 

lázadás űz ki engem a Paradicsomból, ez teszi elérhetetlenné az élet fáját. 

Ezzel a lázadással elherdálom magam a „távoli országban”. 

Létezik olyan ideál, melyet semmilyen bomba nem zúz szét, melyre megéri 

feltenni az életünket? És rögtön valami fény gyúlt bennünk: igen, van. Isten 

az, aki éppen a háború viszontagságai közt, a gyűlöletben tárta fel előttünk, 

ki Ő valójában: Szeretet. Isten a szeretet, Isten mindannyiunkat szeret. 

Mindössze egy pillanat volt. Elhatároztuk, hogy Istenért fogunk élni. Ö lesz 

az életünk ideálja. De hogyan valósítsuk ezt meg? Úgy, ahogyan Jézus, mi is 

az Atya akaratát akartuk tenni, nem a sajátunkat. Sőt, „kicsiben” olyanok 

akartunk lenni, mint Ő. Tudjuk, hogy már a keresztség és a hit által, minden 

keresztény egy másik Jézus. De még csak csírájában hogy úgy mondjam. 

Ahhoz, hogy egészen azok legyünk, meg kell tennünk mindent, ami rajtunk 

múlik. (Chiara Lubich írása) 


