III. évfolyam 4. szám 2016. április

Az apostolok cselekedetében feltáruló egyház, minta minden
kor egyházának, ahová mérni kell magunkat!
A mi üdvösségünk összekapcsolódik az
Egyház sorsával. Az Egyház, a mi szolgálatunk
abban áll, hogy személyes elkötelezett életünkön
keresztül az evangéliumi értékek szelleme
áramljon a világba.
A személyes tulajdonságaink záloga az egyház egészének és egységének. Ebből az egységből
fakad az a kölcsönös megértés, engedelmesség,
egycélúság, barátként való közeledés, amely mind
Isten dicsőségét hirdeti ebben a világban.
A legnagyobb szolgálat az egyházban az,
ha hozzá tudunk járulni ehhez a teljesen egyedi
egyházi légkörhöz, hogy ez kialakulhasson. Ezt a légkör t csak az egyház
tudja létrehozni, hiszen ő Krisztus teste. Ebben a légkörben a személy úgy érzi
magát, hogy az egyház olyan világ, mint egy új birodalom, ahol a fáradalmait
kipihenheti, örömmel töltekezhet fel és megtapasztalja a Szentlélek frissítő,
megújító erejét. Aki belép ide, megtapasztalja, hogy ez az új föld, amit csak a
szelídek vehetnek birtokba. De ha ez a szellemiség hiányzik az Egyházból,
mint intézményből, csak bizonyos csoportokban vannak meg (kisebb intézmények) akkor megosztottsághoz, széthúzáshoz, harchoz, önszeretethez vezet, és
ilyen körülmények között az egyháznak nincsen vonzása és ereje.
Ezért arra a kérdésre, hogy hogyan tudnánk az egyházat leginkább szolgálni az a válasz, hogy legyél aktív, „engedelmes szolgáló lánya”. Aktívvá válni azt jelenti, hogy megélni az egyház szabályait, betartani az erkölcsi törvényeket, buzgón részt venni az istentiszteleteken, támogatni a szegényeket, megnyitni szívünket a nélkülözőknek. Ezzel a szolgálattal a hit- és az igazság hírnökévé válhat, és a személyes életünk méltán tükrözni fogja az egyház lelkületét.
Pacsai János protoprebiter
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Az egyházközség lelkigyakorlaton volt a
„Fényes héten, a Fényes Hegyen”
Ez volt a mottója az irgalmasság
évében szervezett egyházközségi zarándoklatunknak és lelkigyakorlatunknak.
Fő úti célunk, a czestochowai Fekete
Madonna meglátogatása volt. Ez a kegyhely a Jasna Górán, vagyis a Fényes Hegyen található. A hosszú utazásunk alatt
megörvendeztettük szívünket a gyönyörű feltámadási énekeinkkel, amelyek az
egész zarándokutunkat végigkísérték.
A szállásunk a ferences nővérek
zarándokházában volt. Az ő vendégszeretetüket, és kedvességüket élvezhettük
ez alatt a pár nap alatt. A megérkezésünket követő rövid pihenő után, igyekezett
mindenki felkeresni a kegyképet. A
kegyhelyen való tartózkodásunkat, a fáradt ember keresztútjával folytattuk.
Zarándoklatunk csúcspontja a kegyoltárnál végzett magyar nyelvű Szent
Liturgia volt. Hatalmas lelki élményt adott a Szűz Anya közvetlen közelében
részesülni az Eucharisztiában, kérni tőle az oltalmat, és a közbenjárást. Több
ezer emberrel imádkoztunk együtt, akik bár nem értették a magyar nyelvű
imádságainkat, de a jelenlétükkel bekapcsolódtak a Liturgiánkba. Ezt jelezte,
hogy amikor Atya megáldotta a tömeget, a hívők fogadták az áldást keresztvetéssel. Az este folyamán egy „premier előtti” filmvetítésen vehettünk részt, ami
a Jasna Góráról szólt, magyar nyelvű tolmácsolásban. A kegyképnél minden
este kilenc órakor tartják az „Appelt”, vagyis az esti imádságot, amit a lengyel
nemzetért ajánlanak fel. A szombati imádság különlegessége, hogy Szent II.
János Pál pápa égi születésnapjának 11. évfordulójához kötődött. Az ima után
több ezer zarándokkal együtt, részt vettünk János Pál pápa áldást adó szobra
előtt, amelyen minden résztvevő a szent pápára emlékezett.
Hazafelé menet megtekintettük a Krakkóban található Irgalmasság Bazilikáját. Itt rengeteg zarándokkal találkoztunk, hiszen érkezésünk napján volt, az
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Isteni Irgalmasság Vasárnapja. Ez a hely ilyenkor különösen is fő zarándokközpont, hiszen Fausztina nővér kápolnája és ereklyéje is itt található, akihez kötődik ez az ünnep.
A lelki feltöltődésünket segítették Pacsai János atya elmélkedései, amik
az irgalmasság jegyében kiválasztott evangéliumi szakaszokról szóltak. Az elmélkedések fényét emelte az a több ereklye is, amelyek a nővérek kápolnájában voltak elhelyezve. Ezek között megtalálható volt, Szent II. János Pál, Pio
atya, Szent Klára és Szent Ferenc ereklyéje is.
Úgy gondolom, hogy minden kedves zarándoktestvérnek lelki feltöltődést, és a szürke hétköznapokból való kiszakadást, sok örömöt, és kegyelmet
jelentett ez az együtt eltöltött pár nap. Véleményem szerint többünkben megfogalmazódott a későbbi visszatérés gondolata, erre a Szent Kegyhelyre.
Aranyics Arnold papnövendék

Keresztség
A kezdeti egyházban a Nagyszombatról Húsvétra virradó éjszakának, különös jelentősége volt. Ugyanis ekkor keresztelték meg az erre felkészített felnőtteket. Ez mindannyiunk számára, újjászületést jelentett. Jézus szavaival élve, újjászülettek vízből és Szentlélekből. Feltehetnénk magunknak a kérdést,
hogy miért éppen ezen az éjszakán? Kérdésünkre a választ, Szent Pál apostol
rómaiakhoz írt levelének 5. fejezetében találhatjuk meg. A tanítás lényege ez: a
keresztelkedő, ekkor hal meg és támad fel titokzatosan Jézus Krisztussal. Háromszor belemerül a keresztvízbe, és így titokzatosan részesül Krisztus halálában. A keresztvízből kiemelkedő ember a feltámadt Jézussal együtt titokzatosan együtt-feltámadó új ember. Minden egyes keresztelésnek, ma is ez a lényege: meghal a régi, és feltámad az új ember.
Feltehetjük ismét a kérdést, hogy mi a keresztség hatása? A keresztelkedő
személy a legteljesebb mértékben belekapcsolódik a Szentháromságba. Fogadott fiává válik az Atyaistennek, tagjává válik Krisztus titokzatos testének és
végezetül, de nem utolsó sorban, a Szentlélek templomává lesz.
Nagyon lényeges dolog, hogy a keresztségben mindenki, csak egyszer
részesülhet. Keresztelést rendes esetben, csak felszentelt személy, vagyis püspök és pap végezhet. Rendkívüli esetben, például halálveszély esetén, bárki keresztelhet (orvos, szülésznő), feltéve hogy az egyházi rendelkezéseknek megfelelően jár el. Keresztelni csak tiszta és természetes vízzel lehetséges, az Atyá-
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nak és Fiúnak és Szentléleknek a nevére.
A szentség felvételére, keresztszülőket szoktak választani. Régebbi időkben ők ajánlották a keresztelkedni vágyót a püspöknek. Ez a gyakorlat mára
teljesen elvesztette a jelentőségét. A keresztség az első és legfontosabb szentség, amely az üdvösségünkhöz elengedhetetlen. Más szentségekben is csupán a
keresztség szentségének a felvétele után lehet részesedni. Életünkben tartsuk
nagyra azt a napot, amikor keresztelkedésünk alkalmával, titokzatosan meghaltunk és feltámadtunk Jézus Krisztussal, és a Szentháromság életkörébe kerültünk!
Aranyics Arnold papnövendék

Elsőáldozás- Az egyházunkkal való teljes közösség

Valamikor mi is voltunk elsőáldozók!
Az Egyház legbecsesebb
kincse, a legnagyobb
misztérium – „Istennel
való kapcsolatunk legtökéletesebb és legtisztább
formája” , amint
Nikólaosz Kabaszilasz
írja. Az Isteni Liturgia
sem más, mint e misztérium ünneplése, méltatlan foglalata az Eucharisztia drágakövének;
fölkészülés a Szent Adományok átváltoztatására,
Krisztus Testének és Vérének fogadására.
A Szentáldozásra való előkészület hosszát és jellegét mindig meghatározta az, hogy a keresztények milyen gyakran járultak az Eucharisztiához. Az Egyház által javasolt előkészületek pedig pontosan ar r a ir ányítják
rá a keresztények figyelmét, milyen felfoghatatlan isteni titok, csoda az Eucharisztia. Ha méltatlannak gondolja magát az ember, tökéletesen igaza is van –
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csakhogy ez nem ok arra, hogy az emberszerető és könyörületes Istentől, aki
meghívja őt e „Titkos Vacsorára”, dacosan távol maradjon. Az Egyház azért is
nem fekteti le szigorú kánonokban a Szentáldozás gyakoriságát, s elégszik meg
inkább csak egy minimális előírással, mivel az minden egyes kereszténynél változik, nem csak személyenként, de még időszakonként is az egyes hívők életében.

Előkészület az Eucharisztiára
Meg kell különböztetnünk az Eucharisztiából való
részesülés feltételeit és az arra való fölkészülést.
Elengedhetetlen feltételei az áldozásnak a következők: a
keresztség, a hit egysége, a haragosainkkal való kiengesztelődés, és természetesen az érvényes Liturgia, amelynek során a Szent Adományok az Úr testévé és vérévé változnak.
Az egyházi hagyomány a következő módokat ismeri el az
Eucharisztiára való fölkészülésre:

Testi előkészületek
Böjt, önmegtartóztatás, az irgalmasság, lemondás gyakorlása. Szent
Gennádiosz pátriárka fölhívja a figyelmet a testi előkészületek fontosságára:
„Aki meghívja otthonába a császárt, először kitisztítja otthonát; tehát te is, ha
Istent tested épületében akarod fogadni, először tisztítsd meg testedet a böjt
által.”
„Ha a felséges és isteni asztalhoz, a szent titokhoz akartok járulni, szent félelemmel és rettegéssel tegyétek, tiszta lelkiismerettel, böjttel és imádsággal, ne
nyugtalansággal és gyötrődéssel, ne zaklassátok szeretteiteket. Ez igazán nem
lenne okos dolog és nem mindennapi gőg jele lenne. Ezért fenyegeti és félemlíti
meg azokat, akik így cselekszenek: Gondold meg, ember, milyen áldozatban
akarsz részesülni, milyen asztalhoz akarsz járulni.” – figyelmeztet Aranyszájú
Szent János.

Lelki előkészületek
Gyónás, ima (különös tekintettel az áldozás előtti imákra)
„A szent titkok elvégzésének eredménye az adományoknak az isteni testté
és vérré változtatása, célja pedig a hívők megszentelése. Az előkészületet, és az
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ehhez az eredményhez és célhoz
vezető eszközöket az imádságok,
zsoltárok és szentírási olvasmányok jelentik; egyszóval mindaz,
amit az adományok megszentelése előtt és után szent áhítattal
tesznek és mondanak. Mert igaz
ugyan, hogy Isten mindent ingyen ad, ami szent dolog, s mi
semmit sem nyújthatunk ezekért
cserébe, hanem mindez szó szerint tiszta kegyelem. Azért mégis
elvárja tőlünk az Úr, hogy alkalmasak legyünk ezek befogadására és megőrzésére. Nem is adná át ezt a megszentelést olyannak, aki nem így készült föl arra.
(…) A magvetőről szóló példabeszédben is ezt fejezte ki:» Kiment a magvető «–
mondta az Úr; nem azért, hogy fölszántsa a földet, hanem» hogy vessen «, tehát
a szántást és minden további előkészítést nekünk kell már előbb elvégeznünk.
Mivel tehát szükség van arra, hogy a titkok vételéhez jó lelkiállapotban és felkészülten lépjünk, ennek is be kellett kerülnie az egész szertartás rendjébe – s
benne is van. Erre tehet ugyanis képessé mindaz, amit áhítattal végeznek és
mondanak a Szent Liturgia során. Ezek megszentelnek és átalakítanak bennünket, egyrészt, hogy helyesen fogadhassuk be a szentséget, másrészt, hogy megőrizzük a megszentelődést, s továbbra is megmaradjunk ennek birtokában.” (Kabaszilasz)
Aki tehát áldozni szeretne, annak számára mintegy kötelező is, hogy a
Liturgia kezdetétől jelen legyen a templomban, a pappal együtt lépjen rá a fölfelé vezető útra, részese legyen a szent bemeneteknek, máskülönben hogyan is
remélhetné, hogy elér a mennyei oltárhoz, s hogy fokozatosan megszerzi a
Szentáldozáshoz méltó belső összeszedettséget és nyugalmat? Aranyszájú
Szent János a következőket mondja: „Hát nem tudod, hogy abban az órában a
léleknek nyugalommal kell eltelnie? Zavartalan békességre és megnyugvásra
van szükség, mert a zaj és zaklatottság tisztátalanná teszi az oltárasztalhoz közelítő lelket.” Az első és legalapvetőbb előkészületet tehát maga a templomi
szertartás jelenti.
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Önmegtartóztatás
Az önmegtartóztatás mértékletességet jelent a beszédben és a cselekedetekben is, ahogy Aranyszájú Szent János is mondja: „Böjtölsz? Tégy róla
bizonyságot a következőképp: ha szegényt látsz, könyörülj rajta. Ha ellenséget,
béküljetek ki. Ha szép leányon akad meg a szemed, menj el mellette. Hogy ne
csak a száj, de a szem, a fül, a lábak és kezek, a test minden egyes tagja kivegye
részét a böjtből. Böjtöljenek a kezek úgy, hogy tiszták maradnak a harácsolástól és kapzsiságtól. Böjtöljenek a lábak azzal, hogy letérnek a bűnös látványosságokhoz vezető utakról. Böjtöljenek a szemek is, azt gyakorolván, hogy soha
ne pihenjenek meg kéjsóváran csinos arcocskákon, s ne mustrálgatják mások
szép alakját. Nem eszel húst? Hát ne fogadd magadba a bűnt szemeiden keresztül sem! (…) Böjtöljön csak a száj is, megtartóztatva magát a gyalázatos szavaktól és rágalmaktól. Mert mi haszna van, ha távol tartjuk magunkat a csirkétől meg a haltól, miközben testvéreinket marcangoljuk és faljuk fel?”
Aranyszájú Szent János nem győzi hangsúlyozni a lelki előkészületek
fontosságát: „Senki se lépjen az Úr asztalához lelki éhség nélkül vagy hanyagul, hanem tüzes szívvel, vidám lélekkel és buzgósággal. Ha a zsidók állva étkeztek, saruban és bottal a kezükben, nagy sietség közben, mennyivel inkább
kell neked készenlétben lenned. Ők Palesztinába készültek kimenni, ezért éltek
utasként. Te pedig az égbe készülsz vándorolni. Ezért mindig készen kell állnunk. Kemény büntetés vár a méltatlanul áldozókra. Gondolj arra: mennyire
botránkozol az árulón és ítéled el a keresztre feszítőket. Vigyázz, hogy vádolója
ne legyél Krisztus testének és vérének. Azok megölték a mindennél szentebb testet, te bűnös lélekkel fogadod magadba. Pedig mennyi jót kaptál tőle. Nem elégedett meg azzal, hogy emberré lett, megkínozták, megölték, hanem még egyesül is velünk. Nemcsak hitben, de valóságban is előkészíti a testünket. Mennyivel tisztábbnak kellene lennünk, mikor ezt a Szent áldozatot magunkhoz veszszük. (Szent Pál apostol) az áldozásnak, az egyesülésnek egyetlen megfelelő
módját említi: a tiszta lelkiismeretet. A lázas és belső bajban szenvedő nem
ehetik kedve szerint, hogy el ne pusztuljon. Mennyivel inkább nem áldozhatunk
gonosz vágyakozás közben, hiszen ez a betegségnél is rosszabb. Ha ezt a kifejezést használom, értem ezt testiségre, pénzsóvárságra, haragra, rossz sorsát
nem feledőre egyaránt. Egyszóval: a rendetlen vágyakra gondolok. Ha áldozni
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jössz, mindezeket vesd le, és úgy vedd magadhoz a szent áldozatot. De ne gyere
ide könnyelműen és lelki bajoktól gyötörten, csak az ünnep kedvéért. De ha
vágyódik a lelked és előkészültél, ne legyen akadály a hétköznap. Ünnep már
az, ha jócselekedetet végzünk, jámbor a lelkünk, életünket Isten szerint irányítjuk. Ha így vagy, mindig ünnepeket ülhetsz, és mindig áldozhatsz.” (…) „Ezért
is kérlek mindnyájatokat, hogy készületlenül, csak valamilyen ünnep okán ne
közelítsetek az isteni Misztériumokhoz, hanem hogyha eldöntitek, hogy részt
vesztek az Isteni Liturgián és áldoztok, napokkal előtte tisztítsátok meg magatokat gyónással, imával, az irgalmasság gyakorlásával, ügyelve a lelki dolgokra… ”
Pacsai János protoprebiter

Fügödi templomunk Védőszentje- Szent Tamás
Szent Tamás apostol, aki bár „hitetlen” néven ismert, későbbi élettörténete alapján kijelenthető, hogy komolyan vette apostolságát és Krisztus missziós parancsát. Miután húsvétkor saját kezével tapasztalta meg a Megváltó sebeit, teljesen elkötelezett apostolként élte le az életét. Az apokrif iratok elbeszélése szerint az Úr egy látomásában közölte vele, hogy Indiában kezdje meg térítő
útját. Ennek az elhívásnak az elfogadása nagyon fontos volt Tamás életében,
hiszen ettől kezdődően, az indiai nép megtérítésének szentelte az életét. Az ő
nevéhez kötődik a Szír- Malabár Egyház létrehozása.
Tamás rábízta az Úrra magát, követte az Ő akaratát, bár biztosan létezett
volna könnyebb missziós helyszín is a számára. Minket, egyházi személyeket
is erre a vidékre küldött a hivatásunk, ahol missziós tevékenységet kell folytatnunk. Tamás elhivatottságából, és példájából erőt merítve, mi is hasonló elszántsággal végezzük a missziós tevékenységünket Fügödön.
Az apokrif iratok beszámolnak arról, hogy először az apostol az asszonyoknál, és a gyermekeknél ért el nagy eredményeket. Mindezt nem mással,
hanem egyszerű emberszeretetével, és az élethez közeli példákkal érte el. Nekünk Fügödön is nagy segítség a hit és erkölcstan óra, hiszen itt számos fiatallal találkozunk az iskolai oktatás keretein belül, ahol egyszerűen tudunk nekik
beszélni Isten szeretetéről, ahogyan Tamás is tette az indiaiakkal. Fontos feladatnak tartjuk a gyermekek életében az alapvető imádságok elsajátítását, hiszen csak ez által tud elindulni egy személyes Istenkapcsolat bennük. Úgy

9

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

gondolom, hogy a romák közösségében nagy tiszteletet kap a papnak a személye, ami egy jó kiindulási alap lehet a cigány testvéreink felé. Nagyon szép kép
a Tamás- aktákban, hogy Edessza városa az apostol oltalma alatt állt. Ezt bizonyítja az a történés is, hogy amikor fenyegetés közelgett, egy fiú mindig felolvasta a város előtt az apostol levelét, aminek következtében megmenekült a
város, az ellenséges betolakodóktól. Mi is kérjük a testvérek imádságait, hogy
a Fügödön élő kisebbségi családokat el tudjuk vezetni Isten országa felé, hogy
ez által ez a település is Isten oltalma alatt álljon.
Aranyics Arnold papnövendék

Könyvajánló:
Orosz Atanáz fordítása: Kabaszilasz: Az Isteni liturgia
„A szentség valóban Krisztus teste és vére. Krisztus egyháza számára
pedig ezek úgy jelentenek ételt és valódi italt, hogy aki ezekben részesül, nem
ezeket változtatja át saját emberi testévé, mint bármely más ételt, hanem maga
az emberi test alakul át olyanná, mint az erősebb lény, Akinek a hatalma itt
felülkerekedik. Amint a vas a tűzbe rakva maga is tűzzé válik, nem pedig a tüzet alakítja át vassá, és amint a tűzzel átjárt vasat már nem vasnak, hanem egyszerűen tűznek látjuk… ugyanígy, ha valaki Krisztus egyházát a vele való
egyesüléskor s az ő testéből való részesüléskor szemügyre vehetné, nem láthatna mást, csak egyedül az Úr testét.”

Pentekosztárion
Krisztus feltámadásának napjával egyházunk átvezet bennünket egy
újabb időszakba, amely valóban az ünnepek sorozata. Az istentiszteleteinken
egy új könyvet használunk. Krisztus feltámadását 40 napig ünnepeljük, majd
ünnepsorozatunk következő állomása Jézus mennybemenetelének az ünnepe,
amit Pünkösd ünnepével, a Szentlélek eljövetelével folytatunk, majd a Mindenszentek Vasárnapjával fejezünk be. Ezt az 57 napot magába foglaló ünnepkört Szent Ötvenednek (gör. Pentekosztárion) nevezzük.
Húsvét is a változó ünnepek körébe tartozik. Kezdődik Krisztus feltámadásával, amely az egyházi év legnagyobb ünnepe. Nem egy az ünnepek közül,
hanem maga az „Ünnep”. „ Az ünnepek ünnepe és az ünnepélyek ünnepélye”.
Húsvét a legrégibb keresztény ünnep, amelyet az apostoli idők óta ünnepelnek.
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A Húsvét Vasárnapra következő hét a fényes hét. Egyházunk az istentiszteleteket a legnagyobb fénnyel és pompával ünnepli. A fényes hét meghosszabbított
Húsvét Vasárnap.
A Pentekosztárion, minden vasárnapja, Krisztus feltámadását és istenségét hirdeti. Tamás apostolnak külön is megjelenik a feltámadt Jézus és a kenethozó asszonyok is találkoznak a feltámadottal. Az inaszakadt története Húsvét
előtti történet, de ide tartozónak vehetjük. A Mester meggyógyítja a 38 éve
fekvő inaszakadtat és parancsával felfüggeszti a zsidók előtt oly fontosnak számító, szombati munkaszüneti törvényt. Ezen csodáival isteni hatalmát hangsúlyozza ki. Ugyanez mondható el a szamariai asszony és a vakon született vasárnapi történetéből is. Jézus maga nyilatkoztatja ki, hogy ő az Isten Fia. A
mennybemenetel ünnepén és a Szentlélek eljövetelének az ünnepén, Krisztus
isteni hatalmáról győződhetünk meg. Krisztus felmegy a mennybe és hatalma
van arra, hogy a Szentlelket leküldje. A Szentatyák Vasárnapján maga az Egyház határozza meg, hogy Jézus Krisztus valódi Isten és valódi ember. Aki a
Pentekosztárion könyvének imádságait végigimádkozza, annak lelke megtelik
Krisztus istensége csodálatának az érzésével.
Aranyics Arnold papnövendék

Vers nem csak gyerekeknek
Keresztfán
Szent kereszted előtt
Ó Jézus leborulok,
Fejedre töviskoszorút
Bűneink rakott.
Sajgó sebeid
Vétkeink okozták,
Szent testedet
Érettünk ostorozták.
Keresztfán megsebzett
Kezedet kitárod,
Átöleled a bűnös
Világot.
/ Varga Rita/
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Imádkozzunk együtt:
Ágyad mellett- Damaszkuszi szent János imája.
Emberszerető Uralkodóm,
vajon nem válik-e most ez az ágy
ravatallá számomra?
Vagy bár lelkemben megtévelyedtem is, rám virrasztod-e a nappalt?
Íme, előttem áll ravatalom,
közeleg halálom; Uram, félek a te
ítéletedtől, a vég nélküli szenvedéstől,
S mégsem szűnök meg gonoszat
cselekedni ellened,
Uram Istenem! Folyton haragítalak
téged és tisztaságos Anyádat, az
összes mennyei erőket és szent őrangyalomat.
Tudom, Uram, hogy méltatlan vagyok emberszeretetedre, ellenben méltó minden kárhozatra és
gyötrelemre, te azonban Uram, akár
akarom, akár sem, üdvözíts engem!
Hiszen ha az igazakat üdvözíted, semmi nagy nincs benne, ha a
tisztalelkűeknek irgalmazol, nincs
benne semmi csodálatos, mert ezek
méltók a te irgalmadra!
De rám, bűnösre áraszd ki irgalmasságodat!
Abban mutasd ki emberszeretetedet, hogy gonoszságaim nem múlhatják felül kimondhatatlan nagy kegyelmedet és könyörületességedet, és intézd
ügyeimet tetszésed szerint.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

12

Olvasd naponta a Szentírást!
„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Esemény naptár
Április 1-3. Zarándoklat és lelkigyakorlat Częstochowa
Irgalmasság arca Fényes héten a fényes he
gyen a lelkigyakorlat olyan, mint egy lelki
rét, ahol a virágok sokszínűsége pompázik,
és csak rajtunk múlik, hogy melyikhez hajo
lunk le!
Április 16. Esküvő 17.30 Bíró Norbert és Lipusz Tímea
Április 23. Szent György nagyvértanú ünnepe, búzaszen
telés.
„JÖJJ ÉS LÁSS!”
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