SZENTMISÉK 2019. MÁRCIUS 4 – 10.
1800 Házaspárjainkért; Betegeinkért; Jószándékra
1800 Püspökünkért; Betegeinkért; Jószándékra
1800
HAMVAZÓSZERDA
1800 Önkéntes segítőinkért; Csoportvezetőinkért
1730 Keresztúti ájtatosság
1800 Zoltánokért!
Elhunyt Almássy
Lászlóné,
Évike
(3.évf.)
9. Szombat:
1500 END
ünnepi
szentmise
00
10. Vasárnap:
8 Élő Ildikóért; Egyházközségünkért
1000 Családi szentmise
1200 †Papjainkért
4. Hétfő:
5. Kedd:
6. Szerda:
7. Csütörtök:
8. Péntek:

1700 Feri bácsi és a kicsinyek
2000 Férfikör
5. Kedd:
1700 Válságban levő családokért
6. Szerda:
Karizmatikus imaórák
7. Csütörtök: 1800 Énekkar
8. Péntek:
1600 Kisifi
1730 Keresztúti ájtatosság
9. Szombat: Cserkészek; Szentjánosbogár
4. Hétfő:

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940
Március 6-án Hamvazószerda – kötelező böjt! A szentmise este
hat órakor lesz, a végén hamvazkodás
Március 9-én END fennállásának 80. évfordulóját üljük. 15
órakor
ünnepi szentmise, melyet Főtisztelendő Michael August Blume
SVD, vatikáni nagykövet (nuncius) celebrál. Szentbeszédet mond
Dr. Beer Miklós váci püspök. Utána agapé a plébánián. Este nem
lesz szentmise.
Március 8. péntek, 1730tól keresztúti ájtatosság a templomban.

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

2019. 03. 03. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP 10. évfolyam 9. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Olvasmány: Sir 27,5-8
Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül
a gyengéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az
ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse
szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik
meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember
legjobb
próbája.

Evangélium: Lk 6,39-45
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta
tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e
bele
mind
a
ketten
a
gödörbe?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember,
amikor
már
olyan,
mint
a
mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a
magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan
mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki
szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a
gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a
gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad
szeméből. Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és
nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról
fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember
szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból
rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”

A HALÁL UTÁN 7.

A HALÁL UTÁN 8.

5. 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.
Isten világában nem létezik már többé a földi tapasztalás tere
és ideje sem. Istennel, az örökkévalóság egyszeri és mégis örök
pillanatában találkozik minden ember. Amennyiben az ember
meghal, kilép az időből, és olyan középponthoz jut, melyben
minden korábbi és későbbi emberi idő együtt van az
örökkévalóság egyetlen örök pillanatában. A világ vége az ajtónk
előtt áll. Mindannyian véges időben élünk, a vég pillanatában, az
idő teljességének küszöbén.
6. Az ember saját beteljesedésével együtt, a világ
beteljesedését is megéli. Mindez ideig csak Istenről és az
emberről beszéltünk, de sohasem Krisztusról, tehát a halál és
örökkévalóság tulajdonképpeni keresztény dimenzióját nem
érintettük.
Mindazt, amit eddig az embernek Istennel való végérvényes
találkozásáról mondtunk, azt az Újszövetség és a keresztény
hagyomány Krisztussal való találkozásnak mondja: Ő fog előttünk
megjelenni; Ő lesz bíránk és üdvözítőnk; Ő építi halandó
testünket megdicsőült testébe; Ő ítéli meg a világot; Ő fog örök
életet adni. Az Újszövetség mindezt állítja Krisztusról.
Összefoglalva: Istennel Jézus Krisztusban fogunk találkozni,

ahogy a hitvesi szerelmet a férj a feleségében találja meg, ott lesz
részese. Benne fog Isten előttünk felragyogni – Rajta keresztül
fogjuk tapasztalni ítéletét, Benne nyilvánítja ki irgalmát irántunk
Isten. Benne fogjuk az örök életet megtapasztalni. Egy
mondatban összefoglalva, és ez az utolsó:
7. Istennel való végső találkozásunk Jézus Krisztusban
történik. Hogy miért? Mert már a történelemben is így volt!
Isten sokszor és sokféle módon szólt hozzánk. Utolsó,
végérvényes és többé már felül nem múlható üzenetét Jézus
Krisztusban közölte velünk. Benne vált e világ számára Isten
végérvényesen nyilvánvalóvá és jelenvalóvá. Benne közölte a
világgal és az emberrel szerető igenjét.
Aki tudni akarja, ki az Isten, annak Jézusra kell tekintenie. Aki
őt látja, látja az Atyát. Benne megszabadított és általa megváltott
minket. Jézusban találja meg az ember és az egész világ
maradandó végérvényességét. Ő az örökkévalóságban is az lesz,
ami a földön volt. Az, akiben az életet kaptuk; az, akiben Isten
örök szeretetének szavát kimondja az embernek.
És itt, most be kell fejezni, mert e pontban hitünk legmélyebb
és legnagyobb titkába ütközünk: Annyira elfogadta Isten az
embert, annyira szeret bennünket, hogy az örökkévalóságban
Istennel nem másképp, mint a másik emberben
fogunk
találkozni. Az ember szívében és minden szerető emberi szívben,
örökké tartóan és mindenkor, magát Isten találjuk meg, hogy
Atyánk ily módon vezessen haza bennünket végtelen
szeretetébe!
A gyerekkor alkímiája
beteljesül, sikerül végre.
Az érintetlen kapukat,
az álom zsiliprendszerét kinyitják.
Mindenből csönd lesz és közelség.
Pilinszky János: Nyitás

