Hirdetések

2018. március 18.

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

v Március 25-én, virágvasárnap
az esti szentmise keretében lesz
a betegek kenetének közös
kiszolgáltatása templomunkban. Feltételek: betöltött 60. év,
vagy rendszeres gyógyszerszedés, komoly fizikai, vagy lelki
szenvedés hordozása. Jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében lehet, feliratkozással.

v Március 25-én, jövő hétvégén, szombatról vasárnapra
virradóra lesz a tavaszi óra
átállítás. Éjjel 2 órakor 3 órára
kell előreigazítani az órákat.

„Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én
népem lesznek.”

XVI. évfolyam v 11. (665.) szám

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

„ Most vetik ki ennek a világ nak a fejedelmét. ”

Néha a gonoszság olyan hatalmasnak,
jól szervezettnek tűnik, hogy a hívő emberek is elbizonytalanodnak, és azt kérdezik, vajon képesek lesznek szembe
szállni vele? A gonoszság azonban mindig önmagát irtja ki, és az Isten műve
diadalmaskodik. Számunkra a legveszélyesebb, hogy a gonoszság elleni
küzdelemben bennünk is megjelenik a
gyűlölet, úgy érezzük az igaz ügy, a felháborító igazságtalanság feljogosít bennünket arra, hogy mi is gyűlöljünk. A
gonoszságot igen, az embert soha nem
szabad gyűlölni. Jézus nem gyűlölettel
győzte le a Sátánt. Az ő áldozata szeretetből fakadt. Nemcsak a halált, hanem
a gonoszságot is legyőzte. A gonoszság
ma is hat és működik és veszélyeztet
bennünket. Evilág fejedelmét akkor
vetik ki, amikor mi a jóval győzzük le a
rosszat.
DR. BENYIk GYÖRGY
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Jer 31,31-34

„Íme, napok jönnek – mondja az
Úr –, amikor új szövetséget kötök
Izrael házával és Juda házával. De
nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a
napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről.
Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig uruk voltam –
mondja az Úr.
Ez lesz az a szövetség, amelyet
majd Izrael házával kötök, ha
elérkeznek azok a napok – mondja
az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem
lesznek.
Többé nem lesz szükség arra,
hogy az egyik ember a másikat,
testvér a testvérét így tanítsa:
»Ismerd meg az urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr
–, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”

V Á L A S z o S z S o LT Á R

zsolt 50

Istenem, kérlek téged,
teremts bennem tiszta szívet.

Szentlecke

zsid 5,7-9

Testvéreim!
Jézus földi életében hangosan
kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg
tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak
ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig
örök üdvösséget szerzett azoknak,
akik engedelmeskednek neki.

E VA N G É L I u M
ELŐTTI VERS

Jézus mondja:
„Aki nékem szolgál,
az engem kövessen,
és ahol én vagyok,
ott lesz az én szolgám.”
(Jn 12,26)

Evangélium

Jn 12,20-33

Abban az időben:
Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják
Istent, volt néhány görög is. Ezek
odamentek Fülöphöz, aki a galileai
Betszaidából származott, és kérték:
„uram, látni szeretnénk Jézust.”
Fülöp elment és szólt Andrásnak.

Aztán András és Fülöp elmentek,
és megmondták Jézusnak. Jézus
ezt válaszolta:
„Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony,
mondom nektek: ha a búzaszem
nem hull a földbe, és el nem hal,
egyedül marad, ha azonban elhal,
sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti
életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli
életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem
szolgál, kövessen engem, és ahol
én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt becsülni
fogja az Atya.
Most megrendült a lelkem. Mit
is mondjak? Atyám, szabadíts meg
ettől az órától? De hiszen éppen
ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből:
„Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt,
ennek hallatára azt gondolta, hogy
mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus
megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem
miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha
majd fölmagasztalnak a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.”
Ezt azért mondta, hogy jelezze:
milyen halállal fog meghalni.

