HÍRLEVÉL
RÓMAI

A SZELEVÉNYI JÉZUS SZÍVE
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

2008. március

II. évfolyam, 3. szám

„FÖLTÁMADTAM, ÉS MINDIG VELED VAGYOK. ALLELUJA!”
„Resurrexi, et adhuc tecum sum.
Alleluia!
Föltámadtam, és mindig veled vagyok.
Alleluja!” E szavakkal köszöntötte
húsvétvasárnap XVI. Benedek pápa a Szent
Péter téren a szakadó eső ellenére összegyűlt
több százezer embert, valamint a rádiók és televíziók előtt ülőket.
Isten megtestesült Igéjének halála és feltámadása a felülmúlhatatlan szeretet eseménye – kezdte
beszédét a Szentatya –, a Szeretet győzelme,
amely megszabadított minket a bűn és a halál rabságától. Megfordította a történelem kerekét, kitörölhetetlen és megújított értelemmel és értékkel
töltötte meg az ember életét. „Hála Krisztus halálának és föltámadásának, ma mi is új életre támadunk, egyesítjük a miénket az ő szavával és kijelentjük, hogy most már mindig Istennel akarunk
maradni, aki a mi végtelenül jóságos és irgalmas
Atyánk. ”
Jézus föltámadásának eseménye lényege szerint
a szeretet eseménye – folytatta a gondolatot Benedek pápa –, „az Atya szeretetéé, aki odaadja
Fiát a világ üdvözítésére; a Fiú szeretetéé, aki
mindannyiunkért ráhagyatkozik az Atya akaratára;
a Lélek szeretetéé, amely föltámasztja Jézust a halálból és átalakítja a testét. Mi több: az Atya szeretetéé, aki 'újra átöleli' a Fiút, bevonva őt dicsőségébe; a Fiú szeretetéé, aki a Lélek erejével visszatér az Atyához magára öltve a mi átalakított emberségünket. A mai nagy ünnepből, amelyben újra
átéljük Jézus föltámadásának abszolút és egyedi
tapasztalatát, adódik tehát a felszólítás: térjünk
meg a Szeretethez!” Mindannyian meghívást kapunk arra, hogy visszautasítsuk a gyűlöletet, az
önzést és tanítását szomjazva kövessük a mi üdvösségünkért föláldozott Bárány nyomait.

„Jézus Krisztus mindannyiunkért meghalt és
föltámadt: Ő a mi reménységünk! Valódi remény
minden ember számára.” Ezt követően a Szentatya a mai kor nehézségeiről szólt: sokszor fordul
elő, hogy az ember és ember, csoport és csoport,
nép és nép közti kapcsolatot nem a szeretet, hanem az egoizmus, az igazságtalanság, a gyűlölet,
az erőszak jellemzi! „Ezek az emberiség vérző,
nyílt sebei, melyek fájdalma a föld minden részén
sajog, még ha gyakorta figyelmen kívül is maradnak, még ha időnként szándékosan elrejtik is őket.
Olyan sebek ezek, amely megszámlálhatatlanul
sok testvérünk testét és lelkét gyötrik. Az enyhülést, a gyógyulást számukra a feltámadt Úr dicsőséges sebei hozhatják el.”
A Szentatya külön kitért Afrika néhány vidékére, mint Darfur és Szomália, a közel-keletre és ott
különösen is a Szentföldre, az iraki és libanoni
vérontásokra, végül pedig Tibetre. „Ezek mind
olyan országok, ahol a megoldás kereséséért emelem fel szavam, a jólét és a béke megteremtése érdekében. Kérjük a húsvéti ajándékok teljességét,
Mária közbenjárására, aki miután osztozott ártatlan Fiával a keresztút és a megfeszítés szenvedéseiben, megtapasztalhatta az Ő feltámadásának kifejezhetetlen örömét is. Krisztus dicsőségének részeseként legyen ő a mi oltalmazónk, és vezessen
bennünket a testvéri együttérzés és a béke útján.
Ez az én húsvéti jó kívánságom, amelyet minden
jelenlévőnek és mindazoknak, akik a rádión és a
televízión keresztül csatlakoznak hozzánk minden
nemzetből, minden földrészről.” E szavakkal zárta húsvéti gondolatait XVI. Benedek pápa, majd
boldog húsvétot kívánt mindenkinek.
Végül a Szentatya 62 nyelven köszöntötte a világ népeit, köztük magyar nyelven is – „Krisztus
feltámadt” –, majd Urbi et Orbi áldást adott a városra és az egész világra.
Forrás: Magyar Kurír
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2008 – A BIBLIA ÉVE
HA A BIBLIA LENNE A MOBILOM
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a
mobiltelefonunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon
felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőnként ezt vennénk
elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk
nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel,
ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül is
válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell
a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az
egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést,
mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

Közérdekű telefonszámok nem csak a Biblia évére
Sürgős hívószámok:
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége , hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az
1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerőseiddel ezeket a fontos életmentő számokat!
Ismeretlen szerzőtől

2008. március

ELHUNYT CHIARA LUBICH
Chiara Lubich derűs, imádságos és
mélyen meghatott légkörben 88
évesen fejezte be földi utazását
március 14-én éjjel 2 órakor otthonában, Rocca di Papában.
A március 18-án, délután 3 órakor kezdődött gyászszertartást a
Szentatya személyes képviselője, Tarcisio Bertone bíboros államtitkár mutatta be a Falakon kívüli Szent
Pál-bazilikában. A temetésre ezután került sor a Fokoláre Mozgalom Központjában, Rocca di Papában. A
szentmisén mintegy 40 ezer ember vett részt.
Chiara Lubich 1920-ban született Trentóban, 1943ban alapította a Fokoláre Mozgalmat, amely a világ 182
országában terjedt el, több mint 2 millióan követik, lelkisége pedig további 5 millió emberhez érkezik el. A
meghívásoknak eleget téve bejárta az egész világot. Tizenkét díszdoktori címet és szintén egy tucat díszpolgárságot adományoztak neki, valamint hat nemzetközi
díjjal tüntették ki.
Forrás: Magyar Kurír

HIRDETÉSEINK
● Április 13., húsvét 4. vasárnapja a hivatások vasárnapja. Ezen a napon a reggel 8.30-kor kezdődő szentmise keretében két kispap - Pávai Nándor és Csák
András - fognak tanúságot tenni hivatásukról.
● Folytatni szeretnénk a templom, a plébánia, valamint a hozzájuk tartozó terület szépítését, felújítását. A
következő munkálat a kerítések megépítése, valamint a
plébánia külső renoválása lesz. Ehhez kérjük minden
jó szándékú ember segítségét! Köszönjük az eddigi
adományokat!
ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTUNK:
Balla Sándorné Szanda Mária (élt 94 évet)
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