SZENTMISÉK 2019. FEB. 25 – MÁRC. 3.
25. Hétfő:
1800 Házaspárjainkért; Betegeinkért; Jószándékra
26. Kedd:
1800 Püspökünkért; Betegeinkért; Jószándékra
27. Szerda:
700 Gyermekeinkért; Betegeinkért; Jószándékra
28. Csütörtök: 1800 Önkéntes segítőinkért; Csoportvezetőinkért
1. Péntek:
1800 Kismamákért; Apukákért; Tesókért
2. Szombat: 1800 Hálából
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
3. Vasárnap:
800 Egyházközségünkért
00
10 Családi szentmise
1200 †Papjainkért
1500 Isteni Irgalmasság imaóra
1700 Feri bácsi és a kicsinyek
2000 Férfikör
19. Kedd:
1700
20. Szerda:
Karizmatikus imaórák
21. Csütörtök: 1800 Énekkar
22. Péntek:
1600 Kisifi
1900 Ifi
23. Szombat: Cserkészek; Szentjánosbogár
18. Hétfő:

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940

Március 3-án, a vasárnapi szentmisékben gyűjtést tartunk a
katolikus iskolák javára.
Kérem nagylelkű fölajánlásaikkal segítsék iskoláinkat.
plébános

GYÖMRŐI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2230 Gyömrő Frangepán u. 32-34 Plébános telefonszáma:30/49-33-884

2019. 02. 24. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 10. évfolyam 8. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Evangélium: Lk 6,27-38
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.
Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a
másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a
ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a
tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy
szeretnétek,
hogy
veletek
is
bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is
szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót,
akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt
a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében
adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is
kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban
részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a
hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor
fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket
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.”

A HALÁL UTÁN 5.

A HALÁL UTÁN 6.

3. Istent nem csak bírónak tapasztaljuk, hanem örökre
megtapasztaljuk az Ő irgalmát és szeretetét.
Jézus egyik legalapvetőbb elvárása az, hogy mindenkinek
meg kell bocsátanunk. Nem csak hétszer, hanem hetvenszer
hétszer, azaz mindig. És nem csak azoknak kell
megbocsátanunk, akik szeretnek minket és jók hozzánk.
Elsősorban azoknak kell megbocsátanunk, ráadásul mérték és
feltétel nélkül, akik gyűlölnek bennünket. Csak így leszünk
Isten gyermekei, mert Ő is ugyanígy megbocsát, kivétel nélkül
mindent és mindig. Irgalmassága határtalan, „Legyetek
irgalmasok, amint Mennyei Atyánk irgalmas.” Nem a hibáink
és a bűneink érdeklik, nem az eltékozolt kegyelmek. Végtelen
örömmel fog magához vonni bennünket. Halálunk
tulajdonképpeni tapasztalata, Isten végtelen szeretetének és
irgalmának tapasztalata lesz. (Csend és közelség, az ölelés és
öleltetés közelsége; közelség Istenhez és embertársunkhoz –
minden emberhez.)
Bizonyára feltűnt, hogy ez idáig Istenről és az emberről
beszéltünk, nem pedig az ember lelkéről. Ez tudatosan történt.
Az elmúlt korokban többnyire úgy fogalmaztunk, hogy a
halálban az ember lelke különválik a testétől, és Istenhez kerül,
amit ő megítél és a lélek Isten boldogító színelátásában marad a
végítéletig, amikor a holtak föltámadásakor az Isten hozzá
kapcsolja a megdicsőült testet is.
Ez egyrészt a kereszténységtől idegen, görög filozófiából
került be a hagyományba, másrészt kisegítő magyarázat volt
annak ábrázolására, ahogy az Újszövetség beszél a
feltámadásról, ami az idők végén lesz. De az ember már
közvetlenül halálában is találkozik Istennel.
Ma sokkal világosabban látjuk, hogy az ember nem két külön
részből áll, testből és lélekből, hanem a kettő egységéből
(olyan, mint a szőlőlevél színe és fonákja). A test és lélek az
emberi személy két oldala csupán, nem két építő eleme. Az egy
és oszthatatlan valóság két arculata. Az ember lélek is és test is.

4. Az egész ember saját világával és páratlan történetével
együtt kerül Isten elé.
Az egzisztencia, a személyes érettség azt jelenti, hogy
találkozásokban élünk és leszünk azzá, amik/akik vagyunk –
önmagunkat másokkal való találkozásokban építjük fel és
ismerünk magunkra. Emberré a másokkal való kapcsolatokban
válunk.
Csak aki szüleitől kapott szeretetet, csak akit szerettek, tud
szeretni. Azt mondtuk: az ember az egész személyes világával
együtt kerül az Isten elé. Ebbe a személyes világba bele tartozik a
többi ember is, akikkel életünk során dolgunk van. Az apa, az
anya, a testvér, a feleség, a gyerek, stb. Ők részei
élettörténetünknek. Velük együtt leszünk azzá, amivé lettünk.
Velük együtt kerülünk Isten elé. És ha meggondoljuk, hogy azok,
akik hozzánk kötődnek, ők ismét sok más emberhez is kötődnek,
azok ismét másokhoz, sőt szüleikhez, nagyszüleikhez,
gyerekeikhez és unokájukhoz, akkor be kell látnunk, hogy ha az
egyes ember Istennel való találkozásáról beszélünk, ugyanakkor
beszélnünk kell minden ember, az egész történelem és emberiség
egészének Istennel való találkozásáról.
Az ötödik pont ezért így szól: Halálunkban velünk együtt maga
a teljes történelem Isten elé kerül. Az egyház ezt mindig hitte, és
ezért mondta, hogy nem külön-külön kapunk részt Isten életéből,
hanem a szentek (üdvözültek) közösségében. Az egész
emberiséggel fogunk Isten elé lépni.
De hogyan lehetséges ez? Én még élek, de enyéim meghaltak,
vagy fordítva. Hogyan léphetünk velük együtt Isten elé?
Évezredek múltak el és következnek – hogy jelenik meg velem
együtt a történelemben élő összes ember? Szándékosan nem
mondtam, hogy velem egy időben. Mert idő csak a földi életben
van. Az örök élet az örök. Ott nincs idő. Aki a halál utáni ítélet és
a végítélet között különbséget tesz, az feltételezi, hogy a
túlvilágon létezik idő. Aki azt feltételezi, hogy aki ezer évvel én
utánam fog létezni, az ezer évvel később jelenik meg Isten előtt,
az feltételezi azt is, hogy a túlvilágon létezik idő.

