Hirdetések

2018. április 8.

v Április 9-én, hétfőn espereskerületi rózsafüzér találkozó
lesz röszkén. A különjáratos
busz a rókusi templom mellől
indul 16 órakor. mindenkit
szeretettel várnak a szervezők.

v Karitász csoportunk kéri,
hogy aki tud nehéz helyzetben
lévő családról, beteg emberről
jelezze az az irodában. Családlátogatás után a segítségnyújtás
módjáról személyre szabottan
döntünk.

v Megjelent a Szőlőfürt húsvéti száma. Aki teheti, 150 Fttal járuljon hozzá a nyomdai
költséghez.

„Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem.
Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

XVI. évfolyam v 14. (668.) szám

v elkészült a plébániánk hitéletét felmérő kérdőívek feldolgozása. ennek értékelése és
bemutatása április 16-án, hétfőn
18 órakor lesz a Közösségi Házban. Az értékelést a tV-ből is
ismert Süveges házaspár fogja
bemutatni. minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

„ Most már hiszel,... ”

A zsidó-keresztény közösség lelkesedését,
tevékenységét megkötik a hagyományos
vallási tekintélyek korlátozó intézkedései.
Az új tanítás felkavarja őket, de fogalmuk
sincs arról, hogy ez a tanítás előkészület
egy nagy áttörésre Isten és az ember viszonyában, az üdvösség történetében, a bűn
és az erény harcában, a vallási szemléletben. A feltámadás utáni jelenések hatására
a közösség tagjaiban a lelkesedés már oly
erős, hogy szinte mindegyikük kész Jézus
nyomába lépni. A tanulási folyamat vége
elkötelezettség és tettre készség. Mi már
tudjuk, kicsoda volt Jézus, megismertük
tanítását, de az örömhírből sok hívő számára csak eligazító jellegű vallási tan lesz.
Pedig az evangélista nem pusztán egy
tant, egy igazságra vezérlő kalauzt kíván
adni, hanem azt akarja, hogy ez lelkes és
aktív keresztény hit legyen bennünk.
Ekkor beszélhetünk győzelemről és arról a
hitről, amely megváltja a világot.
DR. BENyIk GyöRGy
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Olvasmány

ApCsel 4,32-35

Azokban a napokban: A hívő
sokaság egy szív, egy lélek volt.
Egyikük sem mondta vagyonát
sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították urunk, Jézus
feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben.
Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza
volt, eladta, és az érte kapott
pénzt elhozta, az apostolok lába
elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 117

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mivel irgalma örökké megmarad.

Szentlecke

1 Jn 5-1,6

Testvéreim!
Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a krisztus, az Isten szülötte;
aki pedig a szülőt szereti, szereti
a szülöttét is. Abból tudjuk meg,
hogy szeretjük Isten gyermekeit,
ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az

Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem
nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől
született, legyőzi a világot. És ez
a győzelem – győzelem a világ
fölött! – a mi hitünk. ki győzi le a
világot, ha nem az, aki hiszi,
hogy Jézus az Isten Fia?
Ő az, aki víz és vér által jött,
Jézus krisztus. Nem csupán víz
által, hanem víz és vér által. És a
lélek tesz tanúságot róla, mert a
lélek igazság.

ALLELUJA

Jézus mondja:
„Most már hiszel, Tamás,
mert láttál engem.
Boldogok, akik nem láttak,
és mégis hittek.”
Jn 20,29

ALLELUJA

Evangélium

Jn 20,19-31

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus
megjelent a tanítványoknak ott, ahol
együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót.
Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta,
megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.

Jézus megismételte: „Békesség
nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.” E
szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok
meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem
volt velük, amikor Jézus megjelent
nekik. később a tanítványok elmondták neki: „láttuk az urat.” De
ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és
nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt
voltak a tanítványok. Tamás is ott
volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett
és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta:
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a
kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én uram, én Istenem!” Jézus
ezt mondta neki: „Most már hiszel,
Tamás, mert láttál engem. Boldogok,
akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is
művelt tanítványai szeme láttára, de
azok nincsenek megírva ebben a
könyvben. Ezeket viszont megírták,
hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az
Isten Fia, és hogy a hit által életetek
legyen benne.

