Hirdetések

2017. március 19.

(folytatás a belső oldalról)

A lelkigyakorlat szónoka TamáSi
JózSef kartali plébános, a boNUm
tV programigazgatója lesz.

v Március 26-án, vasárnap délután
fél öttől karitász gyűlés lesz.
minden önkéntes megjelenésére
számítunk.

v Nagyböjtben minden pénteken
este 17,30-kor a templomban
keresztúti ájtatosságot végzünk.

v Közösségünk nagyböjti
lelkigyakorlatát március 24-2526-án, pénteken és szombaton
az esti, vasárnap pedig a délelőtti szentmisében tartjuk.
(folytatás a hátoldalon)

„Az a víz, amelyet én adok...”

v Március 26-án, jövő hétvégén,
szombatról vasárnapra virradóra
lesz a tavaszi óra átállítás. Éjjel 2
órakor 3 órára kell előreigazítani az
órákat.

XV. évfolyam v 11. (626.) szám

erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: „talán valaki hozott neki ennivalót?”
De Jézus megmagyarázta: „Az én ételem az,
hogy megtegyem annak akaratát, aki engem
küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye,
azt mondjátok: még négy hónap, és itt az
aratás. Íme, én azt mondom nektek: emeljétek
fel szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató
elnyeri most jutalmát: begyűjti a termést az
örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen
azzal, aki arat. mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti
fáradtatok. mások fáradoztak, ti pedig az ő
munkájukba álltatok be.”
Abból a városból, a szamaritánusok közül
sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította: „mindent elmondott, amit tettem.”
mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. ott
is maradt két napig. ezután így szóltak az
asszonyhoz: „most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk,
hogy valóban ő a világ Üdvözítője.”

Vajon Jézus mai hallgatója felfogja-e, miről
szeretné őt meggyőzni Jézus? Elszoktunk
attól, hogy Jézus nem gondolkodik házas és
elvált kategóriákban. Ő nemcsak a templomba
járókkal, hanem a magukat bűnösnek tartókkal
is szóba akar állni. Sőt értük jött, hogy elhozza
nekik az örömhírt. Az Isten nem a bűnösök
ellensége, hanem megváltója akar lenni. Néha
olyan érzésem támad, hogy a hívők szeretnék
rabul ejteni az Istent. Talán szívesen imádkoznának így: „Uram csak azzal a bűnössel szóba
ne állj! Inkább hallgass ránk, a te híveidre!”
Nehezen választjuk szét a bűnt és a bűnös embert. Nehezen tudjuk tiszta szívből elutasítani
a bűnt, és lelkesen támogatni a bűnös ember
gyógyulását. Pedig ez lenne a küldetésünk, ha
Jézus követségébe akarunk járni. Különben mi,
a követek rossz hírét keltjük Uruknak. Az emberek továbbra is azt gondolják, hogy Isten
kedvét leli a bűnösök sanyargatásában. Pedig
erről János másként írt. Ő szemtanú volt és
bátor, aki a bűnös nő botladozó beszélgetésében
is felfedezte azt, amit Mestere: ez a nő is és
minden bűnös, a megbocsátó Isten után vágyik. Nem gyógyítja a mi elítélésünk sem.
Dr. beNyik GyÖrGy

a Szeged-Tarjánvárosi
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olvasmány

Kiv 17,3-7

refidimben a nép szomjas volt, azért
zúgolódott mózes ellen: „miért hoztál
ki minket egyiptomból, talán azért,
hogy szomjúsággal ölj meg bennünket
gyermekeinkkel és állatainkkal együtt?”
mózes ilyen szavakkal fohászkodott az
Úrhoz: „mit tegyek ezzel a néppel?
kevés híja és megkövez.”
Az Úr ezt válaszolta mózesnek:
„Haladj a nép előtt, vedd magadhoz
izrael véneit, fogd kezedbe a botodat,
amellyel a Nílusra csaptál és menj. Én
odaállok eléd a sziklára a Hórebnél. Üss
rá a sziklára, víz folyik majd belőle,
hogy igyék a nép.”
mózes úgy is tett izrael véneinek
jelenlétében.
A helyet masszának és meribának
nevezte el, ami annyit jelent mint
kísértés és Pörölés, mivel izrael fiai ott
zúgolódtak és kísértették az Urat. ezt
kérdezték ugyanis: „közöttünk van-e az
Úr vagy nincs?”

válaSzoS zSolTár
zsolt 94

Bár hallgatnátok ma Isten szavára,
„Népem, ne légy kemény szívű.”

Szentlecke

róm 5,1-2. 5-8

testvéreim!
mivel a hit révén megigazultunk,
békében élünk istennel „ Urunk Jézus
krisztus által. Általa jutottunk hozzá a
hitben a kegyelemhez, amelyben élünk,
és dicsekszünk a reménységgel, hogy az
isteni dicsőség részesei lehetünk.

reményünkben nem csalatkozunk, mert
a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt
szívünkbe az isten szeretete. Amikor még
erőtlenek voltunk, krisztus az erre alkalmas
időben meghalt a bűnösökért, pedig az
igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a
jótevőért adja életét az ember. isten azonban
azzal bizonyítja irántunk való szeretetét,
hogy amikor még bűnösök voltunk,
krisztus meghalt értünk.

evanGélium
előTTi verS

valóban te vagy a világ
megváltója, uram.
adj innom az élő vízből, hogy
ne szomjazzam soha többé!
evangélium

Jn 4,5-42

Abban az időben:
Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba
érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet
Jákob adott fiának, Józsefnek. ott volt Jákob
kútja. mivel Jézus útközben elfáradt, leült a
kútnál. Az idő dél felé járt.
közben odajött egy szamariai asszony,
hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj
innom!” tanítványai ugyanis elmentek a
városba, hogy ennivalót vegyenek. Az
asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz
te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól
inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeznek a
szamaritánusokkal.
Jézus így felelt: „Ha ismernéd isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked:
»Adj innom!«, inkább te kérnéd őt, és ő élő
vizet adna neked.”
Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen
vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan
vennéd az élő vizet? Csak nem vagy
nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a
kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a
fiai és az állatai?”

Jézus erre megjegyezte: „mindaz, aki
ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De
aki abból a vízből iszik, amelyet én adok
neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a
víz, amelyet én adok, örök életre szökellő
vízforrás lesz benne.”
erre az asszony megkérte: „Uram, add
nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas,
és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!”
Jézus így szólt: „menj, hívd a férjedet, és
jöjj ide!”
Az asszony ezt felelte: „Nincs is férjem!”
mire Jézus: „Jól mondod, hogy nincs
férjed. mert öt férjed volt, és akid most van,
az sem a férjed. ezt helyesen mondtad.”
ekkor így szólt az asszony: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Atyáink ezen a
hegyen imádták istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni
kell őt.”
Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem,
asszony, hogy eljön az óra, amikor az Atyát
nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok
imádni. ti azt imádjátok, akit nem ismertek,
mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az
üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra,
sőt már itt is van, amikor az igazi imádók
lélekben és igazságban imádják az Atyát.
mert az Atya ilyen imádókat vár. isten
ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.”
Az asszony így szólt: „tudom, hogy
eljön a messiás, akit krisztusnak neveznek.
Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.”
erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az,
aki veled beszélek.”
tanítványai éppen visszaérkeztek, és
meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget.
De nem kérdezte meg egyikük sem: „mit
akarsz tőle?”, vagy: „miért beszélgetsz
vele?”
Az asszony pedig otthagyva korsóját,
elsietett a városba és elmondta az embereknek: „Gyertek, nézzétek meg azt az embert,
aki mindent elmondott, amit tettem! lehet,
hogy ő a krisztus?” ki is jöttek a városból,
és odagyűltek köréje.
közben a tanítványok megkínálták őt:
„mester, egyél!” Jézus azonban ezt mondta
nekik: „Van nekem olyan ételem, amelyről
ti nem tudtok!”

