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J. Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted
világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és
mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni
minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden
bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet
vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy
másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény napjainkba, hadd
legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman
járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen

Sík Sándor: Március
Nézd: földben, szélben, erekben
Hogy lüktet a tavaszi láz!
A mélység ritmusa rebben,
Szíven, rügyön az furulyáz.
Friss szélben, bíboros érben
Megzendül a tártölű távol,
A lélek lobban a vérben,
És szállani, szállani vágyol.

Szökelleni, szállani vágyom
A szűz föld szíve felett,
Én, én a gyerek-rügy az ágon,
Én, én a kelő kikelet.
Mosolyomtól serken a pázsit,
És rezzen a tavalyi dudva
S búvó pici szarvacskáit
Félénken a napra kidugja.

Rám nyisson most, aki kóró,
Rám nézzen most, aki vak:
Énbennem az életszóró,
Ibolyáslehű tavaszi Nap.
Bontsátok mind meg a kelyhet
Szürcsölni a jó melegecskét,
Holtszirmú, télbeli lelkek,
Testvérek, árva rügyecskék.

Böjte Csaba testvértől:
„Ne felejtsük, hogy Isten, az ő drága szent Fia által alapított és felkínált
szentségekben fejezi ki irgalmas szeretetét felénk a legközvetlenebbül.
Egyházunk kétezer éves tanítása szerint Isten irgalmas szeretetének a
hiteles csatornái a szentségek! Tehát most, az irgalmasság évében vegyük
még komolyabban a húsvéti szentségeket (rendszeres szentgyónás,
szentáldozás). Éljünk velük!”

Egyházközségi naptár
Április. 3. ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Katekumenek kiválasztása a 10-es szentmisében
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.
Ápr.

4. H GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
5. K
6. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi Házban
7. Cs
8. P
9. Szo
Plébániai kirándulás 9-15 óráig. Indulás 9 órakor a plébániától.

Április 10. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Ápr. 11. H
Ápr. 12. K
Ápr.13. Sz

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Szent Erzsébet imacsoport 10-12 óráig a Közösségi házban
Képviselőtestületi gyűlés 18.45-kor a Közösségi Házban
Templomunk szentségimádási napja: 9 -18 óráig – Feliratkozást kérünk!
18 órakor szentmise

Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Ápr. 14.Cs
Ápr. 15. P
Ápr. 16. Szo Szent Bernadett
Házas hittan 16.30-tól a Közösségi Házban
Április 17. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor
Papi hivatások vasárnapja
Nyugdíjas kör 16 órától a Közösségi házban
Ápr. 18.-19.H-K
Ápr. 20. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Ápr. 21. Cs
Ápr. 22. P
Ápr. 23 Szo SZENT ADALBERT PÜSPÖK és VÉRTANÚ, főegyházmegyénk védőszentje
Filmklub 17.45 órától a Közösségi Házban
Április 24. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Szentmisék: ½ 9, 10, és 18-órakor

Betegek kenetének kiszolgáltatása a 10-es szentmisében, előzetes jelentkezéssel.
Ápr. 25. H SZENT MÁRK EVANGELISTA
Szent Erzsébet imacsoport 10-12 óráig a Közösségi házban
Ápr. 26. K
Ápr. 27. Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
Ápr. 28. Cs
Ápr. 29. P SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, Európa társvédőszentje
Ápr. 30. Szo
Lelkialkalom gyóntatással bérmálkozóknak

Szűz Mária hónapjában litániát imádkozunk az esti szentmisék után
Május 1. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
Szentmisék: 10, és 18-órakor
Bérmálás a 10-es misében, utána agapé a templomkertben. Gyerekmise elmarad!
17.15-től rózsafüzért imádkozunk
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.
Máj.

2.H Szent Atanáz püspök és egyháztanító
3.K SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK
4.Sz
Baba-mama kör 9-11 óráig a Közösségi házban
5.Cs
6.P 1. péntek
7.Szo
Elsőáldozók gyóntatása fél 9.30-kor a templomban

Május 8. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA URUNK MENNYBEMENETELE
Szentmisék: 10, és 18-órakor
Elsőáldozás a 10-es szentmisében.
Gyerekmise elmarad!

Előretekintő + Egyéb
• A sekrestyési feladatokat Marika nem vállalja már sokáig.
Kérem, hogy jelentkezzenek, akik szívesen vállalnának sekrestyés munkát,
akár a hét egy napján is. (Irodaórán vagy sekrestyében várjuk a jelentkezőket)
• Április 10-én Házas Hétvégés csoport tartja összejövetelét a Közösségi Házban
• Legközelebbi papírgyűjtés: április 11-től.
• Pünkösdi Kórustalálkozó május 11--13-án (szerdán-csütörtökön-pénteken).
• Elsőáldozás május 8-án 10-kor, Mennybemenetel ünnepén. A gyerekmise elmarad.
• Élő rózsafűzér zarándoklat május 28-án.
Nyári táboraink:
Napközis tábor a Közösségi házban
június 20-24.
Ájtatos manók közösség
július 4-7.
Hőscincér kisközösség
július 13-16.
Keresztespók közösség
július 13-16.
Szentjánosbogár közösség
június 27.-július 2.
Családtábor
július 21-24.
Várja a jelentkezéseket: a nyári napközis táborba Agárdiné Kálnási Éva, a családtáborba Péterné Molnár Gizi.
Ne felejtsünk el a személyi jövedelemadónk 1+1 %-áról rendelkezni adóbevallásunkban. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Fontos, hogy az is rendelkezzen,
akinek nincs vagy csekély összegű a fizetendő adója. Ugyanis az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést a Katolikus Egyháznak is. A személyi jövedelemadó
másik 1%-át a Katolikus Karitász, a Kaszap Alapítvány, Mária Rádió javára is fel lehet
ajánlani.
MISEREND:
VASÁRNAP: ½ 9, 10 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; szombaton 8 órakor. Szerdán nincs szentmise
Szentségimádás: kedden fél óra, csütörtökön egy óra a szentmise előtt,
szombaton pedig utána fél óra
Karitász órák: szerdán és pénteken 11.30-12.30

Ferenc pápa bullájából, mellyel meghirdette
az irgalmasság rendkívüli jubileumát /részlet/
A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat
jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során.
Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis
zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat
tesz meg. Ahhoz, hogy valaki - Rómában vagy bárhol a
világon - elérkezzék a Szent Kapuhoz, erejéhez mérten
végig kell járnia egy zarándokutat. Ez a tényleges jele annak, hogy az irgalmasság
is egy olyan elérendő cél, amely erőfeszítést és áldozathozatalt kíván. A
zarándoklat késztessen a megtérésre: a Szent Kapun áthaladva engedjük, hogy
átöleljen bennünket Isten irgalmassága, és kötelezzük magunkat az irgalmasság
gyakorlására, miként az Atya is irgalmas irántunk.
Az Úr Jézus megmutatja a zarándokút szakaszait, melyen át célba lehet érni:
„Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek
el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is
megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és
túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek,
olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,37-38). Elsőként ezt mondja: Ne
mondjatok ítéletet és ne ítéljetek el senkit. Ha valaki nem akar Isten ítélete alá
esni, nem lehet testvére bírája. Az ember ítélete ugyanis felszínes, az Atya ezzel
ellentétben a bensőt látja. Milyen sok bajt okoznak a féltékenység és az irigység
által sugallt szavak! Ha egy testvérről távollétében rosszat mondunk, rossz
fényben tüntetjük fel, akkor meggyalázzuk a becsületét és a pletyka áldozatává
tesszük. Nem ítélni és el nem ítélni pozitív értelemben azt jelenti, hogy
észrevesszük a jót másokban, és nem gyötörjük töredékes ítéletünkkel és
feltételezett mindentudásunkkal. Mindez azonban még nem elegendő az
irgalmasság kifejezésére. Jézus elvárja a megbocsátást és az ajándékozást is. A
megbocsátás eszközévé kell válnunk, hiszen mi előbb nyertünk bocsánatot
Istentől. Mindenki iránt nagylelkűnek kell lennünk, tudva, hogy Isten is igen
nagylelkűen árasztja ránk jóságát.
A Szentév „mottója" az irgalmasok, mint az Atya. Az irgalmasságban kapunk
bizonyságot arra, hogyan szeret Isten. Ő teljesen, örökre, ingyenesen, viszonzásul
semmit sem várva adja nekünk önmagát. Amikor hívjuk, segítségünkre siet.
Milyen szép, hogy az Egyház mindennapi imája ezekkel a szavakkal kezdődik:
„Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem” (Zsolt 70,2). A tőle kért
segítség már Isten irántunk való irgalmasságának első lépése. Ő jön elénk, hogy
kiszabadítson minket a gyengeségből, melyben élünk. Az ő segítsége abban áll,
hogy elfogadtatja velünk jelenlétét és közelségét. Az ő együttérzésétől napról
napra megérintve tudunk mi is együtt-érzők lenni mindenki iránt.

