A mai evangéliumhoz is illik…
Március 28-án elhunyt Pálhegyi Ferenc pszichológus. Ezt a hírt lehet, hogy korábban is meg lehetett volna
osztani a testvérekkel, de nemrégen mondott néhány gondolata most megerősíti a mai evangélium egyik
tanítását, miszerint az Úr feladattal bíz meg bennünket, ami tcsak Jézussal együtt tudunk megvalósítani..
Ezeknek a gondolatoknak közösségünkre nézve is van érdekessége, mert az adventben 3 napos Szentkúton
tartott házas lelkigyakorlatonkon az említett könyv alapján készítettük lelkünket a teljesebb életre!
„Nagyon fontos az élő hit. Az is élő hit, ha kimondja az ember, hogy Isten jó, amikor a betegség nagyon
rossz" – mondta nem sokkal a halála előtt egy beszélgetésben…
Pálhegyi Ferenc öt hónappal ezelőtt „Csakazértis házasság!" című könyvének bemutatóján szólt súlyos
betegségéről is.
„Először is hálás vagyok Istennek, hogy elmúltam nyolcvanéves. Az alapbetegségem csontvelő eredetű
leukémia. 2014 novemberében a hematológus orvos azt mondta, hogy rossz irányba fordult a
betegségem és még három-négy hónapot prognosztizált az életemből. Mivel tudtam, hogy nincs sok
időm, azt gondoltam, hogy megírom még ami bennem van és fontos. Így született a Kalauz a bibliai
lelkigondozáshoz című könyvem, de miután elkészült, és még mindig életben voltam, összegyűjtöttem
néhány előadásom anyagát, azt kiegészítve született a Csakazértis házasság! című könyvem. (...) Azt
gondoltam, ha Isten azt akarja, hogy még itt legyek a földön, akkor ezt meg tudja adni nekem. Isten
megtapasztaltatta velem, amit eddig is tudtam, hogy ami a Bibliában van, az igaz. Úgy vagyok vele, hogy
a mennyországot nem lehet lekésni. Előbb-utóbb találkozom majd olyan emberekkel, akik talán éppen
most várják, hogy befejezzék a földi életet. Nem sietek, de ha Isten szólít, megyek. Nem gondolom, hogy
a mennyország csupa láblógatás lesz. Az Úr Jézus egyik példázatában azt mondja a király a szolgának: jól
van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te urad ünnepi lakomájára.
Úgy képzelem a mennyországot, hogy először lesz egy nagy ünnepi lakoma, aztán valamilyen szolgálat
következik. Engem Isten egy időre meggyógyított, aztán egy napon azt mondja, gyere hozzám, mert most
már itt van dolgod."
 Szintén ezen a szombaton 1800-tól a Családok Jézusban
Heti hirdetéseinkből:
közösség következő találkozása lesz a szokott helyen.
húsvét 3. vasárnapja
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 Ma 1600-kor lesz a Jézus Szíve templomban a
bérmálásra készülő középiskolások és felnőttek
vizsgája.
 A hitoktatókat és az akolitusokat 11-én hétfőn 1900-ra
hívom az Irgalmas Jézus plébániára megbeszélésre.
 Kedden 1800-tól katekumen csoport lesz a Jézus Szíve
plébánián.
 Ugyanezen a napon 1800-tól Házas Hétvégés
összejövetel lesz itt a plébánián
 Csütörtökön 1800-ra várom a Váci Egyházmegyei
Találkozót előkészítő 2. munkacsoportot, és 1930-ra 3.
munkacsoportot megbeszélésre, a Jézus Szíve
plébániára.
 Szombaton 900-tól a Szent Kereszt templomban lesz a
bérmálkozó fiatalok és szüleik gyóntatása és a
bérmálási szentmise.
 Ugyanezen a napon 11 00-tól Missziós gyermekek
gyűlése lesz itt a közösségi házban.

 Jövő vasárnap 10 -kor lesz a Szent Kereszt
Templomban a bérmálás ünnepe. Egyházmegyénk
főpásztora Dr. Beer Miklós püspök atya lesz a
vendégünk. Imádkozzunk bérmálkozóinkért, hogy
Egyházunk nagykorú felelős tagjaivá váljanak.
 A karizmatikus közösségünk PÜNKÖSDVÁRÓ,
dicsőítő és hálaadó estéket tart. A találkozók, a Szent
Erzsébet kápolnában lesznek, minden második kedden,
1800-tól. Az első imaóra április 12 én lesz. Témakör: A
Szentlélek elvezet az Atya és a Fiú szeretetére
Mindenkit szeretettel várunk!

Szentmisék, igeliturgiák a héten
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom,
K=Szent Erzsébet kápolna

 ápr. 13. (sze) 180 K szentmise
 ápr. 14. (cs) 1545 T igeliturgia
 ápr. 15. (p) 1630 T szentmise
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