Hirdetések

2018. április 15.

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.

(folytatás a belső oldalról)

borítékon a leragasztás helyén rajta
legyen az ügyfél aláírása! A felajánlást ügyfélkapuval rendelkezők elektronikusan is megtehetik.
A nyomtatványok az újságos asztalról elvihetők.

v Közeleg az adóbevallások
időszaka. Felhívjuk a kedves
hívek figyelmét, hogy adójuk
kétszer 1%-át május 22-ig
ajánlhatják fel egyházunk és a
Közösségi Házat fenntartó
Tarjánvárosi élő Közösség
Alapítvány (TéKA) javára. A
felajánlást papír alapon, az adóbevallástól elkülönülten lehet
beadni a 17eGySZA jelű nyomtatványon, postai úton vagy
személyesen a NAV ügyfélszolgálatán. Fontos, hogy a lezárt

(folytatás a hátoldalon)

XVI. évfolyam v 15. (669.) szám

v Április 22-én, vasárnap 16.30tól karitász gyűlés lesz, melyre
minden önkéntest szeretettel
várunk.

„ megnyitott a ért elmü ket ”

A tanítványok nem tudják eldönteni, hogy
amit látnak, valóság vagy csupán a képzeletük játéka. Jézus viszont erre reagál és el
akarja oszlatni kételyeiket. Megtapinthatják, azonosítjhatják sebeit, majd az együtt
étkezéssel meggyőződhetnek, hogy nem
szellemről, hanem valóságos emberről
van szó. Aztán a látottakból levont teológiai következtetés olvasható. Jézus halálával és feltámadásával beteljesítette a próféták által előre jövendölt sorsot, a szenvedést és a feltámadást. Ezek azok a hittitkok és teológiai valóságok, amelyek igen
fontos szerepet játszanak minden hívő közösség és egyén életében. Ezekhez nem a
tudás, hanem a beleegyező és együttműködő hit által kapcsolódunk. Nem az intellektus, hanem az ember elkötelezett
döntése a fontos. Akiknek megnyílt az elméjük, megértik, hogy Jézus története
nemcsak szép, hanem mindenkor hasonló
tettekre szólítja fel követőit!
DR. BENyIk GyöRGy
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olvasmány

ApCsel 3,13-15. 17-19

Azokban a napokban Péter így
beszélt a néphez:
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette
Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus
színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti
azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra
kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét
pedig megöltétek. Isten azonban
feltámasztotta őt a halálból, és
ennek mi tanúi vagyunk.
Tudom, testvérek, hogy csak
tudatlanságból cselekedtétek,
amit tettetek, ahogy vezetőitek is.
Isten azonban így teljesítette be,
amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok
hát bűnbánatot, és térjetek meg,
hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.

V Á l A S z o S z S o lT Á R

zsolt 4

Ragyogtasd ránk, Uram,
arcod fényességét!

Szentlecke

1 Jn 2,1-5a

Gyermekeim!
Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki
bűnbe esik, van szószólónk az
Atyánál: Jézus krisztus, az Igaz.
Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”,
de parancsait nem tartja meg, az
hazudik, és nincs meg benne az
igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

AllEluJA

urunk, Jézus, tárd fel nekünk
az Írások értelmét!
Hadd lángoljon a szívünk,
midőn tanítasz minket!
(lk 24,32)

AllEluJA

Evangélium

lk 24,35-48

Abban az időben:
Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel
Jézust a kenyértöréskor.
Míg ezekről beszélgettek, egyszer
csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy
szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek
meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek
nincs húsa és csontja, de amint látjátok,
nekem van.” Ezután megmutatta nekik
a kezét és a lábát.
De örömükben még mindig nem
mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így
szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat.
Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket
mondtam nektek, amikor még veletek
voltam. Be kell teljesednie mindannak,
amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor
megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.
Majd így folytatta: „Meg van írva,
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és
harmadnap fel kell támadnia a halálból.
Nevében megtérést és bűnbocsánatot
kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve
minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám
ígéretét.”

