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„Mi haszna az embernek,
ha az egész világot is
megszerzi, de lelke kárát
vallja?”
Máté 16:26

„Élet és halál csodás párharcban síkra száll…”
(Victimae paschali)
Mikor a gyermek Dávid
eldobva a felajánlott nehéz fegyvereket, csupán
egy parittyakővel ment
küzdelemre, dermedten
figyelt mindenki, hisz roppant erejű és nehéz páncéllal védett, hatalmas
karddal és kopjával hadakozó filiszteus ellen lépett
ki.
Krisztus is amikor harcba
ment a halál ellen eldobta
mindazt amit a világban
fegyvernek hívnak, s
amikkel felfegyverkezett
ellene a halál. A halál bevetette a hatalom fegyverét, a tömeg és néphangulat fegyverét, a testi kínzások fegyverét, a lelki kínzásokat, gúny, szitok, lejáratás, árulás, egyedül hagyás, kétségbeesés fegyvereit.
Jézus semmi ilyesmivel
sem rendelkezett, minden
eszközt és fegyvert félre-

tett, lemondott a jó hír és
a tekintély fegyveréről,
eldobta a csodák és isteni
hatalom fegyverét, hogy
teljesen teret engedjen a
halál minden erejének.
És…

Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött
fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete
legyen”
János 3:16

Kol 2,15
„Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat,
nyilvánosan pellengérre állította őket, és… diadalmaskodott
rajtuk.”
De diadalmaskodott az
önhitt emberen, megmutatván, hogy milyen nyomorult is az ember és
mindjárt megmutatta Isten végtelen erejét. Mert
egyszer adatott az emberiség kezébe az ISTENI
ÉLET minden gazdagságával és szépségével, és
szánandó megvetett nyomorúság lett: Fájdalmak
Férfija…
Viszont Krisztusban Isten
kezébe került a szenvedés,
a nyomorúság és a halál,
és az Isten életet, diadalt
készített belőle. Az ember
az isteni életet is csak rontani tudja, az Isten a romlást is meg tudja építeni.
Az ember a végtelen gaz-

dagságot is csak tékozolni
tudja, az Isten a végtelen
ínséget is gazdaggá tudja
tenni. Az Istennek ez a
végtelen ereje mutatkozik
meg a feltámadásban.
Kívánom, hogy mindanynyian ott legyünk Isten
kezében és az új életben a
FELTÁMADOTTAL!
Boldog húsvétot!
Sándor atya
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A kalitka (történet)
George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor
zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy madárkalitkát vitt magával és letette a
szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni.
A plébános elkezdte a prédikációt:
,,Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyermek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a
kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől.
Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a
tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem
a madarakat.''
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak
ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket,
meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megölőm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak.
Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet, és az egész életedet!
Jézus így szólt:

Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat...''

...mert megölettél,

és megváltottál minket Istennek
a te véred által…
Jelenések Könyve 5:9
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Anyák napján gitáros szentmisével köszöntjük az édesanyákat

Május első vasárnapján szeretettel hívjuk és várjuk az Édesanyákat,
hogy gitáros, dicsőítő szentmisénk keretében kifejezhessük mindazt
a szeretetet és hálát, amit irántuk érzünk.
Isten áldja meg az Édesanyákat!

„Valaki, aki téged nagyon szeret, vár rád…..!”
történet a valódi szeretetről
Egy Amerikában élő leány elhagyta az
édesanyját, szabadon akart élni.
Először valóban minden olyan
nagyszerűnek látszott, de végül
Chicago alvilágában kötött ki, és merő
nyomorúság lett minden. A pillanatnyi
örömök után jött a kilátástalanság!
Barátaival kocsmákban és bárokban
mulatozott, szíve mélyén azonban a
tékozló lány nem volt már boldog!
Az évek hosszú során át valaki várta
őt otthon: az édesanyja. Várta a
gyermekét. Oly szívesen megkereste
volna, elment volna hozzá, de leánya
címének kiderítésében még a bűnügyi
rendőrség sem tudott neki segíteni!
A szeretet azonban találékony: levelet
írt neki! Sok fényképet csináltatott
magáról. A fájdalomtól megöregedett
arc néz le róluk. A képeket
kartonlapokra ragasztotta, és ezt írta
alájuk: "Anyád vár, gyere haza!" Azután
a képeket elvitte Chicago alvilágának
kocsmáiba és mulatóhelyeire, és
engedélyt kért, hogy a falra kitehesse
azokat. Egy éjszakai mulatóban a
zenekar utcai nótákat játszik. Egy
fiatal nő - üres lélekkel és tönkretett
élettel - megy át a szennynek ezen a
barlangján. Hirtelen megáll, mint akit
villámcsapás ért. A falon egy idős
asszony képe: "Anyád vár! Gyere
haza!" A leány keserves sírásra
fakadt: "Édesanyám!". Néhány óra
múlva a lány otthon volt.
Milyen szép történet az anyai
szeretetről.
Csak négy szó, ez nem sok, de ebben a négy
szóban benne van a levél lényege, amelyet
Isten neked is küld.

"Valaki, aki téged nagyon szeret,
vár rád! Gyere haza!"
Ő jót akar neked! Ő békességet,
örömet és boldogságot akar
ajándékozni neked! Gyere haza!
Nem fogod megbánni!
Az Anyák napi Ige arról beszél, hogy
nem feledkezik meg az anya
gyermekéről, hanem könyörül méhe
gyermekén, törődik vele. Isten
kegyelméből ezt tapasztalhattam meg
én is testvéreimmel együtt, hiszen
olyan Édesanyát kaptunk az
Úristentől, aki mindig gondoskodó,
önzetlen szeretettel vett körül
bennünket, akkor is, amikor nem
érdemeltük!
Hát elfeledkezhetik-e az anya
gyermekéről, nem könyörül-e méhe
gyümölcsén? - teszi fel a kérdést
Ézsaiás próféta. És így bátorítja a
választott népet, ma bennünket is: Ha
mások megfeledkeznének is Rólad, én
Terólad el nem feledkezem! - ezt
mondja az Úr!
Mert ilyen a mi Istenünk, végtelenül
szerető. Ő az, Akire mindig lehet
számítani! Ahogy egy ifjúsági ének
mondja: Ha terhektől roskadsz, és
már nem bírod, számodra nincsen út
tovább, ha úgy érzed, minden,
minden elhagyott, VALAKI még
melletted áll!
Ha most úgy érzed mindenki
elhagyott is, tudnod kell, hogy Isten
soha el nem hagy téged! Sőt, még ha
mi hűtlenek vagyunk is Őhozzá, Ő
akkor is hűséges marad!
Istenünk szeretete olyan, mint az

édesanyánk szeretete, de még annál
is nagyobb. Hiszen tudjuk, hogy
mennyei Édesatyánk inkább adta
az egyetlen Fiát, csak azért, hogy
mi ne vesszünk el, csak azért, hogy
Krisztus drága vére árán a
bűnbocsánatot és az örök
üdvösséget megszerezze nekünk.

„Megfeledkezik-e
csecsemőjéről az anya,
nem könyörül-e méhe
gyermekén?
Ha mások
megfeledkeznének is,
én nem feledkezem
meg rólad!"
- így szól az Úr!

Ézsaiás könyve 49,15

Ne felejtsünk el Anyák napján
köszönetet mondani!
L eg yen ott a há laa dá s
szívünkben az élő Isten végtelen
szeretetéért, adjunk hálát az
Édesanyánkért és őrizzük meg
emlékét a szívünkben, de ha
még megtehetjük, öleljük át ma
az Édesanyánkat, és mondjunk
köszönetet neki szeretetéért!
Forrás: www.pribenik.sk
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Böjte Csaba lélekébresztő gondolatai
Gondolatok a „Merjünk hinni és szeretni „
című könyvből
„Ne féljek
odaajándékozni
magam, ne féljek
ajándékká válni, ne
féljek vállalni Isten
szép, nagy terveit”
Böjte Csaba Merjünk
hinni és szeretni! című
könyvéből idézve

☼ Az az Isten, akit én szeretek: még ha én bűnös vagyok,
kicsi, korcs akkor is mellém
áll. Nem kér számon semmit.
Nem fedd meg.
☼ Az Egyház az elsőszámú
szentnek, a legszebb példaképnek a názáreti csendes, egyszerű életet élő asszonyt , a Boldogságos Szűzanyát állította
elénk. Hiszen én igenis követhetem a Szűzanyát, az ő életmodellje mindannyiunk számára követhető. Az ő életét
megélheted ott, ahol élsz.
Nem kell ehhez semmi rendkívüli, csak hatalmas szeretet,
bizalom Isten iránt és ragaszkodás azokhoz, akik körülöt-

ted vannak.
☼ Sokszor rengeteg félelem,
szorongás van bennünk,
pedig mernünk kellene szeretni! A szeretet Isten jelenléte az életünkben. Merjük
szeretni egymást, merjük
elfogadni egymást, merjünk
lehajolni egymáshoz!
☼ Jézus tudatosan arra kér,
hogy fogadjuk el egymást,
bízzunk egymásban, merjünk
egy asztalhoz ülni akkor is,
ha nem értünk egyet mindenben, ha látjuk egymás
gyengéit, hibáit; hiszen csak
akkor tudjuk a fogyatékosságokat legyőzni, ha a közösségben kitartunk szeretetben.
☼ Sokan szidják ezt a mai
világot, hogy mennyi rossz
ember van. Én mindig azt
szoktam mondani, el kell
kezdeni valami jót tenni,
mert akkor kiderül, hogy
mennyien állnak a jó ügy
mellé.

Isten a szív csendjében beszél.
Isten a csend barátja, és nekünk
hallgatnunk kell őt, mert nem a mi
szavaink számítanak, hanem az,
amit ő mond nekünk, és amit ő
rajtunk keresztül mond.”
Teréz anya

Hétfőn esténként
19.00 óra és 19.30 között
csendes szentségimádásra
hívunk templomunkba!

☼ A gonosznak nincs nyelve, keze, lába, azt szeretné,
hogy mi adjuk át neki nyelvünket, kezünket, lábunkat;
általunk akar fájdalmat, szomorúságot, szenvedést szülni a világra. És sajnos ma
nagyon sokan önként válnak
az ordító oroszlán martalékává, eszközévé…..
☼ Azt gondolom, hogy nem
szabad soha azt mondanunk,
hogy lehetetlen. A Szűzanya
számára nem volt lehetetlen
világra hozni az Istent, nem
volt lehetetlen Kánában a
vízből bort formálni, én azt
gondolom, hogy nekünk is
hinnünk kell a holnapban,
hinnünk kell az Istenben, aki
megteremtette ezt a szép
világot.
☼ Nem vagyunk mi rosszak,
csak félünk. A gonosz lélek
szeretne megijeszteni bennünket és mi félelmünkben
bezárjuk az ajtót egymás
előtt, elfordulunk egymástól.

☼ Merjétek megtenni azt,
amit Isten kér tőletek, merjetek szabadok lenni a szeretetre! Ne azt nézzétek, hogy
minek van logikusan esélye
vagy minek nincs, hanem azt
nézzétek, a SZERETET mit
kér tőletek—és egészen biztos, hogy csodák fogják kísérni a lépteiteket.
☼ Mernünk kell gesztusokat
tenni egymás felé, mernünk
kell kiszeretni a másikból a
rosszat, hogy felszínre törjön
belőle a jó, a tiszta, az emberi, a nemes!
☼ Egyetlen életünk van!
Merjünk hallgatni a Szentlélekre, tiszta ösztöneinkre,
nemes vágyainkra, amelyek
elvezetnek arra a helyre, ahol
tiszta öröm fakad szívünkben! Megtalálva helyünket
szebb lesz minden, s mi boldogok leszünk

Katolikus Családi Nap a Plébánián

„Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük. „
Máté 18 (15-20)

Szeretettel hívjuk és várjuk minden szeretett Testvérünket 2012.
június 2-án a Kaszap István
Központba megtartandó Katolikus Családi Napra.

Tervezett program:
•

Szentmise

•

Közös bográcsos főzés

•

Bormustra

•

Gitáros dicsőítés

•

Gyermek játszóház
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Ünnepi hangverseny a Kaszap István Katolikus Ifjúsági– és Szabadidőközpont átadásának alkalmából
A Fehérvárcsurgói Római Katolikus Egyházközség
képviseletében szeretettel meghívjuk valamennyi
kedves testvérünket
2012. április 28 - án délután 16.00 órakor kezdődő
a Kaszap István Katolikus Ifjúsági- és Szabadidőközpont
ünnepélyes átadása alkalmából
a fehérvárcsurgói római katolikus templomban
tartandó koncertre.
A koncert bevételét a Kaszap István Katolikus Ifjúsági- és
Szabadidőközpont üzemeltetéséhez szükséges berendezésekre
fordítjuk.

A koncerten közreműködnek
- a Corpus Rézfúvós kvartett:
Hámori János trombita
Ráner Máté trombita

A koncertet követően délután 17.30 órakor kerül sor a felújított épületrész ünnepélyes átadására és megáldására.
Az átadást követően szeretettel hívunk és várunk mindenkit a
plébánia épületben tartandó állófogadásra.

Deák Balázs tuba
Györök Máté harsona
valamint
- Kővári Péter orgonaművész

Mária Rádió - Jézust adja Neked!
A Móri vételkörzetben Fm 92,9 Mhz frekvencián hallható!
A Mária Rádió a lelkek megmentéséért jött létre, hogy megtérést
hirdessen, újra felkínálva a katolikus hitet a rádión keresztül az
embereknek.

mény és szeretet talajából kinőtt szó
lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze
és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen."

II. János Pál ekképpen nyilatkozott a
Mária Rádióról :

Most örömteljesen számolhatunk be
arról, hogy március elején elkezdte sugározni
a móri vételkörzetben is adásait az Fm 92,9
Mhz frekvencián a Mária Rádió!

„Az embereknek hiteles szavakra
van szükségük. Olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a
f é l é n k
s z í v e k b e :
Tiszta, egyszerű szavakra van szükségük, amelyek a szeretetet és az
igazságot hirdetik. Ezek a szavak
hordozzák az üdvösség üzenetét,
magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek
róluk. Csak az a szó, amely mögött
az élet tanúsága rejtőzik, a hit, re-

Talán kevesen tudják, hogy mindez
hívők adományaiból jöhetett létre és a
rádió működése is keresztény emberek
önzetlen, kizárólag önkéntes munkája
révén működik. A Mária Rádió reklámot nem sugároz, napi politikával
nem foglalkozik. E missziós rádió célja a mai hiteles keresztény élet és tanítás bemutatásán keresztül a hallgatók
lelki megújulása és növekedése hitben, reményben és szeretetben. A műsoraik élő rádió programjainak vázát
imádság (naponta Szentmise, imák,

zsolozsma, rózsafüzér); keresztény tanítás (hittan, liturgika,
szentírásmagyarázat, előadások...);
gyakorlati segítő műsorok
(családpasztoráció, egészséges életmód, ifjúsági műsorok, tanúságtételek...) alkotják.

Forrás: www.mariaradio.hu
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Isteni irgalmasság ünnepe
"Este,
amikor
a
cellámban voltam,
megpillantottam az Úr
Jézust fehér ruhában.
Egyik kezét áldásra
emelte, a másikkal
megérintette mellén a
ruháját. Melléből a ruha
nyílásán két hatalmas
sugár tört elő, egy piros
és egy halvány. …
Kis idő múlva azt
mondta Jézus: -Fess egy
képet annak alapján, amit
látsz, ezzel az aláírással:
Jézusom, bízom Benned.''
(Napló 47) "Azt
kívánom, hogy a képet...
húsvét után az első
vasárnapon ünnepélyesen
áldják meg. „

2000. április 30-án II. János Pál pápa Rómában
szentté avatta B. Fausztina
Kowalska nővért és a
szentté avatás alkalmával
az egész világra kihirdette
az Isteni Irgalmasság ünnepét.
Szent Fausztina nővér magán kinyilatkoztatásban,
magától az Úr Jézustól
kapta a kérést, hogy a
Húsvét utáni első vasárnap
legyen az Isteni Irgalmasság ünnepe.

vasárnap az Irgalmasság
ünnepe legyen!” (Napló
299)
„Aki ezen a napon az Élet
Forrásához járul, bűnei és
az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri
el.” (Napló 300)
Teljesítve Isten irgalma iránti
tisztelet feltételeit, melyek:
bizalom Isten jóságában,
a felebaráti szeretet gyakorlása

aki irgalmam forrásához
közelít. Az a lélek, amely
gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer és mentesül
a büntetés alól.” (Napló
699)
Április 15-én 15 órakor az

Isteni Irgalmasság ünnepén minden kedves
Testvérünket szeretettel
hívunk templomunkba
közös imádságra!

és a megszentelő kegyelem
állapotában (szentgyónás
után)
méltó Szentáldozás.
Jézus: „Kívánom, hogy az
Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen
minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére.

Ezen a napon megnyílik
irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét
Jézus: „Azt kívánom,
árasztom minden lélekre,
hogy a Húsvét utáni első

Mi lenne, ha a Biblia lenne a mobilod ?
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint egy mobilt?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordoznánk?

A Biblia olyan, mint egy mobil:
Összeköt Istennel,
ezáltal is tudunk Ővele beszélni,
és Ő is tud ezen keresztül válaszolni.

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk
érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az Igékre úgy néznénk,
mint az SMS-ekre?

És miért jobb a Biblia, mint egy mobil?

Mi lenne, ha karácsonyra ajándékként
adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy
nem tudunk nélküle élni a mai modern
világban?

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk,
ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával
megteremtette a 100%-os lefedettséget
az egész Földön. A kiontott vérével aláírta azt a hűségszerződést, amely örökre
szól.
Ő állja minden számlánkat, így ingyenesen kezdeményezhetsz minden hívást.
HÍVD TE IS ŐT!

Forrás:www.keresztenytars.tk – naplók…

