Hirdetések

2017. június 11.

v Plébániai közösségünk június 915. között erdélyben nyaral. mivel a
csoportot plébános atya is elkísérte,
(vasárnap este és) hétköznapokon
igeliturgia lesz. Köszönjük a kedves
hívek megértését és imádkozzunk az
út sikerességéért.

„Úgy szerette Isten a világot...”

v Bacsa Dávid papszentelésére
június 16-án, pénteken utazunk
Veszprémbe. A busz 5 óra 30 perckor
indul a tátra térről. Kérjük azokat a
testvéreket, akik jelentkeztek, a az
útiköltségre 6300.- Ft-ot a héten
hozzanak be az irodába.

XV. évfolyam v 23. (638.) szám

v Június 18-án, vasárnap a 10 órai
szentmisén lesz a hittanos gyerekek
évzárója, a Te Deum. Kérjük a
gyerekeket, szüleiket, hogy a nyári
szünetben is rendszeresen járjanak
szentmisére.

v Július 3-5. között hittanos tábort
szervezünk a plébánián 1-4. osztályos gyerekek részére. Érdeklődni
lehet a hitoktatóknál vagy az irodában. Jelentkezési határidő: június 23.

Ha Isten és a világ viszonyát nem a világ
oldaláról, hanem Isten felől közelítjük meg,
akkor a mai evangélium kiindulási pontja és
kulcsmondata ennek a megközelítésnek: „Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát,
adta oda érte.” Annak ellenére, hogy Isten
elítéli ezt a világot, nem elveszíteni, hanem
megmenteni akarja. Jézust csak az érti meg, aki
felfedezi, hogy az Ő országa, hatalma, értékrendje, tanítási módszerei, nem ebből a világból valók. Közte és az Isten között nincs szakadás, ezért gyűlöli is őt a világ, mert benne
semmi közös nincs a bűnös világgal. A világ
mozgatórugója a gyűlölet, Isten és Jézus Krisztus mozgatója és pedagógiai elve a szeretet. Az
isteni személyek közötti párbeszéd, sohasem a
nagyobb és kisebb közötti párbeszédet jelenti.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti párbeszéd egyenlők közötti párbeszéd, nem a bűnösök harcával és vetélkedésével megterhelt párbeszéd, hanem a szerető személyek egymás felé
fordulása. Ezért Jézus követőinek a Szentháromság életét kell megérteniük, ha azt a világot
akarják építeni, amit Isten akart.
Dr. beNyiK GyörGy
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Kiv 34,4b-6. 8-9

mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap
korán reggel elindult a
Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy
az Úr megparancsolta. Az
Úr leereszkedett felhőben, ő
pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr
elvonult mózes előtt és ezt
mondta: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő isten,
hosszantűrő, kegyelemben
és hűségben gazdag.”
mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt:
„Ha kegyelmet találtam a
szemedben, Uram, akkor a
mi Urunk vonuljon velünk.
bár keménynyakú nép ez,
mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket
örökségedül.”

válASzoS zSolTár
Dán 3,52-56

Dicséretre méltó és
magasztos örökkön-örökké.
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene.
Áldott a te dicsőséges szent neved.
Áldott vagy templomodban,
dicsőséged szent helyén.
Áldott vagy királyi trónodon.
Áldott vagy, aki mélységekbe
tekintesz,
és a kerubok fölött trónolsz.
Áldott vagy az égbolt fölött.
Szentlecke

2 Kor 13,11-13

Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, isten szeretete és a Szentlélek
közössége köti össze a híveket.
testvéreim!
örvendjetek és tökéletesedjetek! buzdítsátok egymást, éljetek
egyetértésben és békében! Akkor
veletek lesz a szeretet és a béke
istene. Köszöntsétek egymást
szent csókkal. A szentek mind
köszöntenek titeket.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, isten szeretete és a Szentlélek
közössége legyen mindnyájatokkal!

AllelujA

Dicsőség az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek:
Istennek, aki van, aki volt,
és aki eljön újra!
(vö. jel 1,8)

AllelujA
evangélium

jn 3,16-18

Abban az időben Jézus ezt
mondta Nikodémusnak:
Úgy szerette isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
isten nem azért küldte Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá,
de aki nem hisz, az már
ítéletet vont magára, mert
nem hitt isten egyszülött
Fiában.

