V. évfolyam, 15. szám, 2012. április 15. Fehérvasárnap

Milyen hatással van ránk
a feltámadás?

megjelenésekor, amin a 11 jelen volt,
átadta az apostoloknak a bűnbocsátó
hatalmat. Ezzel az ítélet napjáig kiárasztotta végtelen irgalmát az emberekre, akiket megváltott. Hogy úgy
mondjam, kézzel fogható jelét adta a
megváltásnak. Óriási indok ez a reménykedésre!
Az Isteni Irgalmasság velünk
van, nemcsak a bűnbánat szentségében, hanem életünk minden
területén. Irgalmasnak lenni
nemcsak bűnbocsánatot jelent,
hanem mindenféle segítséget az
Isten részéről. Jézus élt a mi testünkben, átélte problémáinkat,
kísértéseinket. A feltámadás a garancia
arra, hogy tud segíteni. Minél inkább
próbáljuk utánozni őt azzal, hogy másokkal irgalmasak vagyunk, annál inkább érezzük majd az ő irgalmasságát.
Vagy talán Irgalmasságát, ahogy a
Gondviselést is szoktuk nagybetűvel írni, hiszen Istennek nemcsak a tulajdonsága, hanem szinte azonos vele.
Attila atya

Jézus feltámadása után az apostolok
izgatottan jöttek össze az emeleti teremben, vagy éppen Tibériás tavához,
végül egy hegyre Galileában, ahová Jézus mennybemenetele előtt rendelte
őket (Mt 28, 16). Ha volt is
bennük kételkedés Jézus feltámadásának valóságában (különösen Tamás részéről), az
események mégis együtt tartották őket.
A Szentlélek kiáradása után
pedig már kétségük sem volt
afelől, hogy a dolog nem történt meg, hasonlóképpen a hívők nagy
tömegének sem. Élték tovább hétköznapi életüket, de mégis a feltámadás hitétől áthatva. „A hívô sokaság egy szív,
egy lélek volt.” (ApCsel 4, 32)
Valami ilyesminek kéne lennie a mi
életünknek is. Még nincs itt a feltámadás, még megvannak a régi gondjaink.
De Krisztus feltámadt! Ezzel igenis
minden megváltozott! Krisztus első
Olvasmány – ApCsel 4, 32-35 – a keresztények élete Krisztus feltámadása után
Olvasmányközi ének: 117. zsoltár
Válasza: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Szentlecke – 1 Jn 5, 1-6 – aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, legyőzi a világot
Evangélium – Jn 20, 19-31 – Jézus bizonyítja feltámadását a hitetlen Tamásnak
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Egy estére eljött templomunkba a
földi mennyország!

Húsvét éjszakáján négy katekumen
részesült a keresztség, bérmálás szentségében és az Oltáriszentségben:
Leginusz Éva, Nagy Éva, Berzétey Klára
és Rézmüves Gábor; Lucza János pedig
a bérmálást nyerte el és először áldozott. Szeretettel köszöntjük őket a Ka-

tolikus Egyházban és plébániánk közösségében! Az alábbiakban egyikük

levelét közöljük (szerkesztve), amelyben leírja keresztelésének élményeit.
A tegnap este (húsvét vigíliája – a
szerk.) csodálatos volt! Szavakkal ki sem
lehet fejezni, de egy biztos életem legszebb és legboldogabb napja volt. Az
egész ünnepség olyan gyönyörű volt,
olyan szép, tiszta és felemelő!
Az ószövetségi olvasmányok, ahogy
jöttek, számoltam a kezemen őket. Egy,
kettő, három, négy, aztán elkezdtem izgulni és már alig hallottam, mit olvasnak,
csak azt érzékeltem, hogy gyönyörűen olvassák… Istenem, mindjárt itt a pillanat!
Hirtelen nagyon gyengének és fáradtnak éreztem magam és féltem, hogy
nem tudom végig csinálni a szertartást.
Közben Antal atya kihívott minket, ott
még éreztem, ahogy felléptem, hogy
nagyon fáradt vagyok, aztán észre sem
vettem, mikor, de elmúlt minden! Már
szépen egymás után jöttek a dolgok, és
én szereplőjévé váltam a többiekkel,
megéltem minden részét a maga gyönyörűségével és tisztaságával.
Megéltem a keresztelést, ahogy a keresztanyám, Márti is szeretettel ott volt
körülöttem, felvettük a fehér ruhát és
tényleg mind a négyen olyanok voltunk,
mint az angyalok az égő gyertyákkal,
ahogy fogtuk a kezünkben.

Leginusz Éva, Nagy Éva, Berzétey Klára és
Rézmüves Gábor az újjászületettek fehér ruhájában

Utána megkaptuk a bérmálás szentségét, azután felajánláskor vittük Antal
atyának az oltárhoz a kelyhet, bort és
az ostyát. Ahogy meghajtottuk a fejünket és átadtuk az adományokat, abban
minden tisztelet benne volt Jézus iránt.
Ezt még így soha, de soha nem éreztem. És jött az úrfelmutatás, letérdeltünk a fehér ruhánkban, mint az angyalok a ministránsok mögött… majd
így mondtuk el a Miatyánkot. Ezután
következett az elsőáldozás két szín
alatt, fent az oltárnál. Mennyire vártam
már, de féltem is, hogy milyen lesz, mit
fogok majd érezni. Csak annyit mondhatok csodálatos volt! Végül a körmenet az égő gyertyákkal a kezünkben…
szebb nem is lehetet volna a keresztelőnk, bérmálásunk és elsőáldozásunk!
Igazi csodálatos misztérium volt. Akkor
már nem éreztem az idő múlását és
csak arra gondoltam, hogy bár soha ne
lenne vége!
Nagy Éva

Családos készülődés Húsvétra

Idén rendhagyó lelkigyakorlat került
megrendezésre a virágvasárnap előtti
szombaton. Plébániánk családos közösségei gyűltek össze a templomunk hit-
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tan termében egy közös feltöltődésre a
Nagyhét előtt.

„Egy olyan világban, amelynek
szüksége van arra, hogy a keresztények megújulva tegyenek tanúságot a
szeretetről és az Úrhoz való hűségükről, mindenki érezze annak sürgető
szükségét, hogy megelőzzük egymást
a szeretetben, a szolgálatban és a
jótettekben.”
Ágh család

Az igazság értéke
A meghívott előadó Antal atya volt,
aki XVI. Benedek pápa gondolataival segített nekünk elmélyülni a nagyböjt végén, hogy ne csak a testi böjtölés legyen
az egyedüli készülődésünk. Azért is külön a családos közösségre került a választás, mert míg mi örömmel látjuk,
hogy katolikus iskolákba járó gyermekeink, vagy felnőttként is hitüket megtartó
nagyobb gyerekeink saját vagy iskolai
szervezésen keresztül lelki feltöltődéshez jutnak, addig miránk sokszor csak a
hétköznapi terhek maradnak, nehezen
tudunk kilépni és eljutni lelkigyakorlatra. Ezen gondolatok segítségével útmutatást kaptunk a húsvéti szent időre és
volt idő személyes beszélgetésre is családjainkról, mindennapjainkról.
Az ehhez hasonló kezdeményezések
azért fontosak számunkra, mivel ez az
alkalom a lelki elmélyülésen és töltekezésen túl újra közelebb hoz minket
„családosokat”, megosztva egymással a
látszólag apró és talán a lelkigyakorlatokhoz túl hétköznapi gondokat.
Szeretnénk megköszönni a lelkigyakorlat szervezőinek és Antal atyának,
hogy együtt haladhattunk a nagyböjti felkészülésben. Zárásként szeretnénk idézni
XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből:

Nagycsütörtök drámai éjszakáján Pilátus keserűen(?), gúnyosan(?) megkérdezi
Jézustól: „mi az igazság?” (Jn 18, 38). Őt
nem igazán érdekli az igazság, csak mielőbb szabadulni akarna a problémától,
amit Jézus jelent. Minden embert foglalkoztat az igazság, pedig az igen nehezen
megismerhető. De talán pont ezért keressük olyan nagyon. Mai pluralista világunk
igyekszik elhitetni, hogy sokféle igazság
van, mindenkinek saját. Ez durva csúsztatás, igazság csak egy van: Jézus Krisztus. Megismerni viszont valóban sokféleképpen lehet, mert sok minden befolyásolja gondolkodásunkat.
A körülményeket sokféleképpen lehet
értelmezni és hajlamosak vagyunk azokra az érvekre hallgatni, amelyek saját álláspontunkat támasztják alá. Azzal is
könnyen becsapjuk magunkat, ha egy
eseményt több eseménnyel együtt nézünk és egy bűnt attól független erények
emlegetésével próbálunk erénynek látni,
főleg láttatni. Még egy sorozatgyilkosnak
is vannak erényei, mégsem válik miattuk
a bűne erénnyé!
Minden bűn alól van feloldozás, ha
valaki beismeri és megbánja. De ha valaki lop, csal, aztán hazugsággal próbálja
meg tisztára mosni magát, elzárja magát
a bűnbocsánattól. Ilyen emberrel pedig
keresztény ember nem vállal közösséget.
Erdős Attila
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Hirdetések

1.) Az Egyházközségi Levél húsvéti
száma a templom bejáratától ingyenesen elvihető.
2.) A héten csütörtökön, április 19én lesz XVI. Benedek pápa megválasztásának hetedik évfordulója. Imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek világossága
és ereje kísérje legfőbb pásztori szolgálatát! Csütörtökön az este ½7 órai és jövő vasárnap a délelőtt 10 órai szentmisében emlékezünk meg róla templomunkban.
3.) Novemberben bérmálást tervezünk templomunkban. Részletes információ a templom bejáratánál, a sekrestyében, vagy a plébánián, szórólapon
kapható. Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy jelentkezni május 13-ig lehet!
4.) A hét jeles napjai: hétfőn
Soubirous Szent Mária Bernadett
szűz, szombaton pedig Szent Anzelm
püspök és egyháztanító ünnepe lesz.
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