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Nagyböjt 5. vasárnapja

IGELAP

Úr Jézus, segíts megértenünk,
hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála
vezethet el minket a teljesebb élethez;
hiszen ha Veled együtt nem halunk meg,
akkor Veled együtt föl sem támadhatunk.

Olvasmány
Jer 31, 31-34

Szentlecke
Zsid 5, 7-9
Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak
ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Evangélium
Jn 12, 20–33
Abban az időben:
Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög
is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram,
látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek,
és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:
„Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a
búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti
azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.
Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De
hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg,
amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek:
„Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang,
hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én
pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”
Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

Teréz anya

HIRDETÉS

„Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és
Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon,
amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr.
Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok –
mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg
az én népem lesznek.
Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig –
mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”

Plébániánk az idei nagyböjtben is megrendezi tartósélelmiszer-gyűjtő
akcióját február 16. és április 5. között. Az adományokat hétköznap a
plébániára kérjük eljuttatni. Külön helyeztünk ki perselyt templomunkban olyan pénzbeli adományok fogadására, amelybe a pénteki lemondásainkkal megtakarított összeget helyezhetjük el. Az így befolyt összeget
egyházközségünk rászoruló családjaihoz juttatjuk el.
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban az
esti szentmisék előtt, 17.30-tól.
Március 24-én, kedden 19 órától tartja következő alkalmát Katekumen
csoportunk a plébánián. Várjuk közösségünkbe az érdeklődő felnőtteket.
Március 27-én, pénteken kerül sor a Városi Keresztútra, melyet az Egyetemi Lelkészség szervez. A menet 19.00 órakor indul a Dóm térről. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
Szeretettel várunk mindenkit húsvéti alkotóházba március 28-án, szombaton 10.00 órától a Katolikus Házba.
A jövő hét végén (március 28-29.) szombatról vasárnapra virradóra kerül
sor az óraállításra. Ne feledkezzenek meg erről!
Jövő héten lesz virágvasárnap. 10.00 órakor az ünnepi szentmisét a püspök úr mutatja be. Kérjük a kedves híveket, hogy aki tud hozzon magával
barkát!
Húsvéti programjainkról, a liturgiák rendjéről szórólapot készítettünk. A
szerzetesek évéhez kapcsolódó havonta megjelenő kiadványunk újabb
száma is megjelent. A szórólap és a kiadvány is elvihető az újságos asztalról.
A múlt héten lezajlott kárpátaljai gyűjtés eredményeként 640.000,- Ft
gyűlt össze. Köszönjük a hívek nagylelkű adományát.
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