
Közösségi alkalmaink a héten 
 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:30 Csemői felnőtt katekézis 

  19:00 Fiatal házasok csoportja 

Kedd:  18:00 Haladó katekumen csoport 

  19:00 Igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

19:45 jegyeskurzus 

 Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumen csoport 

Péntek:  15:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. A mai perselyadományokat a Szentföld javára küldjük. 

2. Kérjük a testvéreket, hogy az ismerőseik, rokonaik közt kérdezzék 

meg, kik azok, akik nem tudnak eljárni a templomba, de el 

szeretnének a húsvéti szentségekben részesülni. Jelezzék ezt a 

sekrestyében vagy a plébánián (név, cím, telefonszám)! A Nagyhét 

elején meglátogatjuk őket. 

3. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban. 

4. Április 13-án (szombat) Tiszamenti Ifjúsági Találkozó lesz Cegléden. 

Kérjük a testvéreket és a hitoktatókat, hogy a felső tagozatos 

hittanosoknak hirdessék és szorgalmazzák a részvételt. Kérjük, hogy 

azok, akik egy tálca süteménnyel hozzá tudnak járulni a találkozóhoz, 

aznap reggel fél 9-től hozzák be a katolikus iskolába. 

5. Jövő vasárnap (ápr. 14.) Virágvasárnap, Urunk szenvedésének 

vasárnapja, a Nagyhét kezdete. A fél 10-es misén lesz a 

barkaszentelés és a virágvasárnapi körmenet. Kérjük a testvéreket, 

hogy hozzanak magukkal barkaágakat. 
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NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 

Jézus és a bűnös ember 

„Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték.  

Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. 

Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s 

vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön.  De 

tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az 

vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!”  Aztán újra lehajolt, s 

tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a 

másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló 

asszonnyal. 

(Jn 8,4-9) 

 

 A farizeusok Jézust próbára téve hozzák a házasságtörő asszonyt, 

azért, hogy vádolhassák. Ha a mózesi törvényt szigorúan veszi és azt 

mondja, hogy kövezzétek meg, akkor ellentétbe kerül önmagával, aki a 

bűnösöknek megbocsát. Ha azt mondja, hogy a mózesi törvény nem számít, 

nem kell megkövezni, akkor azzal lehet vádolni, hogy fölrúgja a mózesi 

törvényt, semmibe veszi az Isten parancsát. Azt gondolják, hogy ezzel most 

meg lehet fogni Jézust: bármit mond, önmagának fog ártani.  
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 Jézus semmit sem mond azzal kapcsolatban, hogy kövezzenek, vagy 

ne kövezzenek. Szembesíti az írástudókat és a farizeusokat, akik ezt a 

házasságtörésen ért asszonyt odalökdösik Jézus elé, hogy tekintsenek 

magukba: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van.” Ez 

nyilván egyértelművé teszi a helyzetet, mert senki sem meri fölvállalni, hogy 

ő bűn nélkül van.  

 Jézus, amikor mi egymást akarjuk ítélni, megkövezni, jogos 

büntetésben részesíteni, meghatározni, hogy az ő bűne milyen súlyos, akkor 

nekünk is ezt mondja: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül 

van. Jó lenne, ha mi eszünkben tartanánk ezt, még mielőtt elkezdjük dobálni 

a köveket a másikra, mert ezzel a legsúlyosabb ítéletet mondjuk ki 

önmagunkra. Ezzel magunkat mintegy bűntelennek mondanánk ki ahelyett, 

hogy töredelmes bűnbánattal borulnánk le Krisztus előtt: Bocsáss meg 

nekem, bűnösnek! Mi lesz az asszonnyal? Majd te eldöntöd. Nekem, 

bűnösnek bocsáss meg.  

Jézus a bűnössel szemben mindig irgalmas. Többféle irgalom van, és 

ezt nekünk nem szabad összetéveszteni. Aki leborul Krisztus előtt és 

bocsánatot kér, azt az irgalmas Krisztus visszafogadja az ő közösségébe, 

megbocsát neki és újra tiszta lappal élheti az Isten-barátságát, mert Jézushoz 

ment, kiengesztelődött vele, és mint a tékozló fiú, újra élheti a fiúságot. Ez a 

megbocsátó irgalom. A másik irgalom az, amit akkor is megkapok, ha nem 

kérek és nem kapok bocsánatot, mint a házasságtörő asszony. Neki azt 

mondja Jézus: menj, de többé ne vétkezz. Időt adok neked, hogy megtérj. Te 

nem magadtól jöttél ide, hogy bocsánatot kérj, nem is kérsz bocsánatot, 

egyszerűen csak halálfélelmed van, hogy megköveznek a bűneid miatt. Térj 

meg! Az irgalom időt ad a megtérésre: menj, de többé ne vétkezz!  

Az isteni irgalom mindegyikünk felé kiárad. Hogy hogyan, az tőlünk 

függ. Ha töredelmes bűnbánattal és bocsánatkéréssel megyek oda hozzá, 

akkor megbocsátással, ha nem, akkor a türelmes szeretettel gyakorol 

irgalmat, várva, hogy mikor megyek már, mikor merítek már az irgalom és 

szeretet forrásából, hogy kiengesztelődve új életre szülessek. 

Péter atya 

 

Az Eucharisztia és a Szentlélek 

 Az örök Ige megtestesülése a Szentlélek által megy végbe. Az 

Eucharisztiában a kenyérben és a borban „megtestesül” Krisztus, szintén a 

Szentlélek által. A pap önmaga soha semmit nem tehetne, ő a Szentlélek 

eszköze, ami által a kenyér átlényegül Krisztus testévé, a bor pedig Krisztus 

vérévé. Ha figyeljük a kánon imádságát, mindegyik kánonban a Szentlelket 

hívjuk, hogy Ő legyen az, aki által Krisztus teste és vére, vagyis Krisztus 

áldozata megjelenik itt és most az oltáron, és a Szentlélek legyen az, aki 

aztán egy testbe összegyűjtve, együtt vigyen minket mint Krisztus testét az 

Atyához. A Szentléleknek tehát egészen egyedi és kihagyhatatlan teremtő 

szerepe van az Eucharisztiában. Az Eucharisztia által Krisztus bennünk akar 

élni és szeretni. Tehát Krisztus azért marad itt az Eucharisztiában, hogy az ő 

élete táplálva legyen bennünk, és mind tökéletesebb legyen ez az élet. De ez 

a megtestesült krisztusi élet a Szentlélek által valósul meg, a Szentlélek által 

testesül meg Krisztus az Eucharisztiában és lesz eledellé a számunkra. Ezért 

a Szentlélekkel való kapcsolatunk is nagyon fontos, hogy az Eucharisztiát 

Vele együtt fogadjuk és éljük át. Sokunk számára elég nehéz a Szentlélekkel 

bármit is kezdenünk, hiszen olyan megfoghatatlan, de hát pont az 

Eucharisztiában a hatásaiban tapasztalhatjuk meg a működését, hiszen az 

Eucharisztia a Szentlélek által táplálja bennünk a krisztusi életet. Ha ez 

növekszik, akkor újra és újra a Szentlélekkel találkozunk. 

Ez a Szentlélek és ez a Krisztus, aki bennünk él, küldetést is ad 

nekünk. Jézus mondja: „Tüzet hoztam a földre, mennyire vágyom rá, hogy 

föllobbanjon.” Én vagyok az, akiben Krisztus az Eucharisztia által az Ő 

szeretet-életét akarja föllobbantani az ő áldozatának folytatása nyomán. Nem 

csak azért jön hozzám, hogy nekem örömet szerezzen, hanem azért, hogy 

általam mások számára örömet szerezzen, vagyis ahogy Ő eledellé lett az én 

számomra, én az Ő küldetésében eledellé váljak a testvéreim számára, hogy 

bennük is föllobbanjon ez a tűz, de tüzet csak az tud adni, aki maga is lángol, 

hogy aztán Krisztus vágya mindannyiunkban teljessé legyen. 


