HIRDETÉSEINK – honlap: brke.org
Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben.
(Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti,
még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak
bérmálkozók.
Itt is jelezzük, hogy az áprilisban esedékes német nyelvű
szentmisét április 22-én ½ 11-kor tartjuk.
Glória kegytárgyboltunk szívesen várja a vásárlókat, érdeklődőket.
Hétfőn emlékezünk Gyümölcsoltó Boldogasszonyra, mégpedig azért, mert a Húsvét előtti napokra esett ünnepét Nagyhéten nem
tarthattuk meg. Hétfőn csak reggel 8-kor lesz szentmise.
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Ritter Gergelyné Magdolna
Végh Zsigmondné Marianna
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!
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A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Húsvét 2. vasárnapja
Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Útravaló Húsvét 2. hetére
2018. április 8.
OLVASMÁNY
ApCsel 4, 32-35
Az első keresztény közösség hite a feltámadt Krisztusra épült. Életüket a
szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az üdvösség örömhírét,
ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket, természetfeletti erőket is
mozgósít az Egyházban. Az apostolok igehirdetését jelek és csodák kísérték,
s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.
Azokban a napokban: a hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt.
Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és
mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott
pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
117, 2-4. 16ab-18. 22-24
Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos hozzánk, * mivel irgalma
örökké megmarad.
SZENTLECKE
1 Jn 5, 1-6
Ha Jézusban bizonyítékot kaptunk arról, hogy az Atya szereti a világot,
akkor a szeretetet nekünk is viszonoznunk kell. Nem érzelemmel, hanem
Isten akaratának teljesítésével, amiben benne van a felebaráti szeretet is.
Ezzel legyőzzük a világ kísértését is. Ehhez a harchoz van erőnk, mert Jézus
alapított szentségeket, a kegyelem eszközeit. A kereszten az oldalából kifolyó
vér és víz az egyházatyák magyarázata szerint a keresztséget és az Oltáriszentséget jelképezte, mint szeretetének ajándékait.

Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk
meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a
győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér
által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság.

pett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt
mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a
kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!”
Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki:
,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem
láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de
azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által
életetek legyen benne.

EVANGÉLIUM
Jn 20, 19-31
A ,,békesség nektek” köszöntés jelezni akarja, hogy a kereszthalál és a feltámadás meghozta a kiengesztelődést. Pál apostol később azt mondja majd,
hogy Jézus az ellenünk szóló vádlevelet felszögezte a fára (Kol 2, 14). Jézus
az Egyházra is ráruházta a bűnbocsátó hatalmat. Ezzel megadta a lehetőséget, hogy minden zsákutca után újra kezdhessük életünket. Ezek az adományok a későbbi hívőkre is vonatkoznak, tehát ők sem lesznek rosszabb helyzetben, mint a szemtanúk. Az apostolok és az Egyház tanúskodása őket is
meggyőzi az igazságról.

Az Isteni Irgalmasság üzenete

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól
való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a
kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így
folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem
volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.” De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom
kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez,
és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott
volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belé-

- Fausztina nővér imája –
Ó, Jézus, örök Igazság, Életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szíve, könyörülettel és
kimeríthetetlen irgalommal teljes drága Szív, könyörgök Hozzád az
árva bűnösökért. Ó, Legszentebb Szív, irgalom forrása, melyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai áradnak az egész emberiségre, könyörgök Hozzád a bűnösök megvilágosodásáért.
Ó, Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg. Ó,
Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. Bár a bűn a gonoszság és hálátlanság tátongó mélységét jelenti,
az értük lerótt ár összehasonlíthatatlanul magasabb - ezért bízzon
minden lélek az Úr szenvedésében, reménykedjen irgalmában. Isten
senkitől nem tagadja meg irgalmát. Ég és föld megváltozhat, de Isten irgalma soha ki nem merül. Ó, milye öröm ég lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó, Jézusom. Minden bűnöst lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a Te
irgalmad.
Szűzanyám! A Te lelked elmerült a keserűség tengerében. Nézz
gyermekedre, taníts meg szenvedni és szeretni a szenvedésben. Erősítsd meg a lelkemet, ne törje meg a fájdalom. Kegyelmek Anyja Taníts meg engem Istennel élni.

