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Április 20-án, vasárnap de. 10 órakor:
Tamás atya, Szilárd atya, Bársonyosi Ágnes és Pozsgai Ágnes csoportjai.
Április 27-én, vasárnap de. 10 órakor:
Csejtey Mónika csoportja.
Május 4-én, vasárnap de. 10 órakor:
Evangélikus Iskola 3. osztályos tanulói, Pozsgai Ágnes csoportja.
Édesanyák Napja

Szeretettel hívjuk az Édesanyákat, Nagymamákat és Dédnagymamákat, Édesanyák ünnepén, május 4-én templomunkba. Ezen a vasárnapon, a 3/4 9-kor kezd
öszönteni
Ünnepeltjeinket.
Lectio divina
Április 26-án, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket
a Szentírás imádságos olvasására, melynek témája:"Békességet hagyok Rátok..." (Jn 14,25-31)
áldozások miatt a Latin mise elmarad! A
-én imádkozzuk.
lis 4-én, a követájus 2-án látogatjuk.

+! Kedves Keresztény Testvérem!
Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben a
személyi jövedelemadójuk 1%-val segítették alapítványunkat.
920.759- Ft jutott az egyházközségnek
.
Az elmúlt év decemberében ugyancsak
dött templomunk
orgonájának felújítása. Tekintettel arra, hogy az orgona átépítésének munkálatai több évet vesznek igénybe, szeretettel kérjük, hogy ezután is támogassa
ójának 1%val.
en és
Isten áldását kérem
Önre és családjára.
Imádságos szeretettel:
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. március
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A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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I SZENT IMRE ALAPÍTVÁNY

Tudnivalók:
javára rendelkezhet. Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit, mert különben rendelkezése érvénytelen. A rovatok kitöltését már elvégeztük. Ön helyett.

Fontos! A nyilatko
borítékon tüntesse fel nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és
adóazonosító jelét! A lezárás után a boríték hátoldalán alá kell
írni.
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JÉZUS ÉS AZ ÉLET
„Az ószövetségi Bölcsesség könyvének 11. fejezetében áll egy
nden
léte
íródott, és az eredetiben az ima záró szavai így hangzanak: philosz
tész dzoész. A fordítók ezt többféleképpen fordítják. Nekem a legjobban tetszik a Szent István Társulat Bibliájának fordítása: „az élet
barátja.” Isten tehát az élet barátja. Nem a halálé, hanem az életé!
Minthogy Jézus egész létével, minden tettével és szavával enoda,
arátja.
Izrael ószövetségi történelmében egyes csodatörténetek arról szólnak, hogy Isten betegséggel vagy halállal sújt embereket. Az egyipprás lesz,
az Elízeust csúfoló gyerekeket medvék falják fel, és sorolhatnánk
tovább. Jézus csodái sohasem ilye
hanem betegeket gyógyít, senkit sem sújt halállal, hanem életre kelt
halottakat, nem éhínséget küld az emberekre, hanem csodálatosan
szaporít kenyeret és halat az éheseknek. Az evangéliumokban nincs
szó arról, hogy Isten „izzó haragja” miatt „kavargó szélvész” rontott
volna az istentelenek fejére. (Jer 30,23) Jézus inkább lecsendesíti a
vihart, hogy tanítványainak baja ne essék.
Jézus az élet barátja! Ha emberek halálával találkozik, megesik a szíve a gyászolókon. Mikor egy özvegyasszony egyetlen fiát
nak „megesett rajta a szíve”, életre kelti a
-15). Amikor barátjának sírjágrendült, könnyekre fakadt (Jn 11,33-35), és végül életre kelti Lázárt
(Jn 11,43-44).
sorban
azért fontosak, mert jelek. Jézus csak néhány száz, vagy néhány ezer
beteget gyógyított meg, és csak egynéhány halottat támasztott fel.
N
rengeteg betegséget és halált, amelyek mind a mai
napig sújtják az emberiséget. De Jézusnak e csodái az életnek a halál
tben ahogy Jézus mondja –, Isten végül is az életnek fogja megadni a

Amikor Jézus a halál utáni létezést szomorú árnyéklétnek kép„A halottak föltámadnak! Isten nem a halottak Istene, hanem az él
ké!” (Mk 12,26-27)
Isten olyannyira „az élet barátja”, hogy a régen meghalt Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és minden más halottnak életet ad, mégpedig örök életet.
Az „örök életet!” E szókapcsolat újra meg újra felhangzik Jéészi zenekarokban. Felvidulunk, amikor újra fülünkbe cseng. Jézus
szavakkal szólítja meg szorongó tanítványait: „Én élek, és ti is élni
fogtok!” (Jn 14,19) Igen, a halálon túl is élek, és ezért ti is élni fogtok, mégpedig örökké, mert Isten az élet barátja.
Jézus talán azért volt annyira mindenben az élet barátja, mert
csupa élet lesz. Ezért tudott örülni az ártatlanul nyíló mezei virágoknak, cikázvaaknak, a csipogó kis verebeknek, és persze leginkább a csupa élet gyermekeknek.
ünneplésében ne vegyüljön zavar és szomorúság (Jn2,7-10)
Jézus maga átment a halálon, annak minden testi-lelki gyötágú miden ember számára. Nagyon szépen mondja a 2, vatikáni zsinat: „Kétségtelen, a keresztény embernek sok szorongatásban kell
fölvennie a harcot a rossz ellen, és meg kell halnia, de a húsvéti
misztérium részeseként hasonlóvá válva Krisztus halálához, reményztusban tehát megvilágosodik számunkra a fájdalom és a halál taláünket. Krisztus feltámadt, halálával elpusztította a halált, és életet ajándékozott nekünk, hogy – mint fiúk a Fiúban – kiálthassuk a Lélekben: „Abba”
Atya!” Ez a mi nagy reményünk. Hála legyen érte Jézusnak.

(Nemeshegyi Péter SJ Jézus és… c. könyvé

