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Ma, május első vasárnapján, mi, a mindenkori gyerekek, őszinte szeretettel
köszöntjük a mindig jóságos és minden áldozatra kész édesanyákat, nagymamákat.
Kérjük a Jó Istent, áldja és erősítse őket, hogy csodálatos hivatásukat sok örömmel
élhessék meg.
Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz, amely ez alkalommal a keresztény embernek a teremtett világ iránti felelősségéről fog szólni. A téma szakértőiként vendégeink lesznek: Tauber Tamás és Pestovics Ági. A katekézis helyszíne
kivételesen a Mindszenty Iskola egyik tanterme lesz. Szeretettel hívjuk azokat a 30
év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
Püspök Atyánk kezdeményezése, hogy a valamikori Áldozócsütörtökön,
ami ebben az évben május 10-re esik, délután 5-től 7-ig közös szentségimádásra
hívja egyházmegyénk híveit, hogy egy időben imádkozzunk egyházmegyénk gondjaiért, különösen is papi hivatásokért. Ebben a gondban szeretettel szólítjuk meg
egyházközségünk lelkiségi csoportjait, tudatosan figyeljenek erre a programra,
hogy minél többen legyünk együtt, imádkozva az Oltáriszentség előtt.
Hangsúlyozottan hirdetjük, hogy Nepomuki Szent Jánost, templomunk
védőszentjét egyházközségi búcsú-ünnepünkként szeretnénk megünnepelni, ezért a
napján, május 16-án, szerdán kiemelt programként a következőket jelezzük: reggel
8-kor német nyelvű szentmise lesz Mindszenty Iskolánk részvételével.
Este 6 órakor orgonahangverseny lesz a zirci Ciszterci Bazilika főorgonistájának közreműködésével, míg utána 7 órakor ünnepi szentmise lesz védőszentünk
tiszteletére, melynek celebránsa Hardy Titusz, a bencés rend középiskoláinak főigazgatója.
Minthogy hétköznapra esik ez a kedves ünnepünk, nagyon kérjük híveinket, ennek ellenére legyünk együtt különösen a délutáni, esti programokon.
A Párkapocs Egyesület szeretettel hív mindenkit Lothringer Éva szociális
testvér, családterapeuta előadására, melynek címe: „A párkapcsolat fázisai. Milyen
szakaszai vannak egy kapcsolatnak, és hogyan befolyásolja az egység-érzetet?” Az
előadás május 7-én, hétfőn 19 órakor kezdődik a Mindszenty Iskolában. Részletek
a hirdetőtáblákon és a szórólapokon.
Kedden, május 8-án este 7 órakor a Vivaldi Művészeti Iskola hangversenye
lesz templomunkban, szívesen várják az érdeklődőket.
(Szeretnénk lehetőséget adni az ezt igénylő családok számára, hogy a 9-es
mise alatt az óvodás és annál kisebb gyerekek a mise egy részét az emeleti hittanteremben töltsék. Ezzel segítenénk a szülők elmélyültebb részvételét a misén. Az
érdeklődőknek az első megbeszélés május 13-án a 9-es mise után az emeleti hittanteremben lesz. Aki nem tud eljönni, vagy kérdése van, keresse Heiszer Katit
/heiszerkati@gmail.com/).
Hétfőn Boldog Gizellára, Szent István királyunkra, míg pénteken Boldog
Salkaházi Sárára emlékezünk.
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OLVASMÁNY
ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48
A szöveg ünnepélyesen beszámol az első pogány család megkeresztelkedéséről. Itt lépett ki az Egyház a zsidóság keretei közül, és megtette az első lépést
ahhoz, hogy világvallás legyen. Péter külön kinyilatkoztatást kapott, hogy ne
tartsa tisztátalannak, amit Isten megtisztított. A megváltás mindenkire vonatkozik és nem érvényesek többé az ószövetségi előjogok. A Szentlélek azokat hatja át, akik hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek.
Amikor Péter megérkezett Cezáreába, Kornéliusz százados eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. ,,Állj
fel - mondta -, hisz én is csak ember vagyok.” Majd szólásra nyitotta
ajkát és ezeket mondta: ,,Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem
személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik
is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi.”
Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik
Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent.
Péter megszólalt: ,,Meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a
Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy
Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték,
hogy maradjon még náluk néhány napig.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Válasz: Isten föltárta örök tervét: * megmutatta az Üdvözítőt a nemzetek előtt.

SZENTLECKE
1 Jn 4, 7-10
A szeretet Istentől van. Ezt Jézus maga így szemléltette: „amint engem szeret az Atya, úgy szerettelek én is titeket, s ti is úgy szeressétek egymást.” Az
Atya szeretetének bizonyítéka volt a Fiú elküldése és áldozatul adása. A szeretet bennünk sem maradhat mint érzelem, hanem ki kell fejeződnie az Isten
előtti hódolatban és az emberek iránti jóakaratban.
Testvéreim! Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van! Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem
ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa
éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem
hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.
EVANGÉLIUM
Jn 15, 9-17
Jézus azt a szeretetet adta tovább, amelyet az Atyától hozott, azért annak
van boldogító ereje. De csak akkor igazi, ha Isten akaratának megtartásában
nyilvánul meg. Krisztus előlegezte a szeretetet, hiszen a hitre és a megigazulásra ő hívott meg. Teremtményét a szolgai sorból felemeli barátai közé és a
benne hívőket beavatja Isten gondolataiba. Arról is biztosít, hogy kéréseinket
az Atya elé viszi. Az igazi vallásosság indító-oka: szeretetének viszonzása.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok
meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és
megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy
az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek
titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert
mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra
rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó

gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!
Égi Édesanyánk és az Eucharisztia

Mária bizonyos értelemben már az Eucharisztia alapítása
előtt gyakorolta eucharisztikus hitét azzal, hogy fölajánlotta szűzi méhét Isten Igéje megtestesüléséhez. Az Eucharisztia,
miközben a szenvedésre és föltámadásra emlékeztet, folytatja a Megtestesülést. Mária az angyali üdvözletkor a test
és a vér fizikai valóságában is magába fogadta Isten Fiát,
elővételezve azt, ami bizonyos mértékben szentségileg
minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi az Úr testét és vérét.
Mélységes analógia van ezért Máriának az Angyal szavára kimondott igenje
és az Ámen között, amit minden hívő kimond, amikor magához veszi az Úr
testét. Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében fogan „a Szentlélek
erejéből”, az Istennek a Fia (vö. Lk 1,30-35). Mária hitének folytatásaként az
eucharisztikus Misztériumról nekünk azt kell hinnünk, hogy ugyanaz a
Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes isten-emberi valóságában jelen van a
kenyér és a bor színe alatt.
Mária a Megtestesülés misztériumában az Egyház eucharisztikus hitét is
elővételezte. Amikor a látogatáskor méhében hordozta a megtestesült Igét,
„tabernákulummá”, a történelem első „tabernákulumává” lett, akiben Isten
Fia – emberi szemek számára még láthatatlanul – elfogadta Erzsébet imádását, mintegy „kisugározva” a maga világosságát Mária szemein és hangján keresztül. És Mária elragadtatott tekintete, mellyel szemléli az éppen
megszületett Krisztust, s ahogyan karjába zárta őt, nem annak az elmondhatatlan szeretetnek a mintaképe-e, melynek minden szentáldozásunkat el
kellene töltenie?
El tudjuk-e képzelni, mit érzett Mária, amikor Péter, János, Jakab és a többi
apostol szájából hallotta az Utolsó Vacsora szavait: „Ez az én testem, mely
értetek adatik” (Lk 22,19)? Az áldozatul adott és a szentségi jelekben megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő fogant a méhében! Az Eucharisztia vétele
Mária számára azt jelentette, hogy újra magába fogadja azt a szívet, mely
együtt dobogott az övével, és újra átélte, amit a Kereszt alatt tapasztalt.
Ha a Magnificat kifejezi Mária lelkületét, e lelkületnél semmi sem tud jobban segíteni nekünk az Eucharisztia Misztériumának megélésében. Azért
kaptuk az Eucharisztiát, hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész életünk
is Magnificattá váljon!
(Forrás: ECCLESIA DE EUCHARISTIA–
II. János Pál pápa enciklikájaaz Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról /2003./)

