ÜNNEPI SZERTARTÁS-REND:
Kertvárosi templom:
Nagycsütörtök: 18 óra
Nagypéntek: 18 óra
Nagyszombat: 20 óra
Húsvét vasárnap: 9 óra
Húsvét hétfő: 9 óra
Szent Antal Plébánia (Vasgyár utca):
Nagycsütörtök: 17 óra
Nagypéntek: 17 óra
Nagyszombat: 17 óra
Húsvét vasárnap: 7, 9, 10.30, 17 óra
Húsvét hétfő: 7, 9, 10.30, 17 óra

KERTVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2016. HÚSVÉT

KRISZTUS FELTÁMADT !
Az Úr ezt a szép ünnepet adta nekünk.
Hallottunk ordító tömeget, amely Jézus halálát kívánta.
Hallottunk kalapácsütéseket, amellyel Jézust a keresztre szegezték.
Hallottunk sóhajokat Jézus ajkáról.
Hallottunk anyai sírást és örömteli szavakat a farizeusoktól.
A szomorú napok után Isten ezt a kegyelemmel gazdag napot adta
nekünk, hogy halljunk örvendetes híreket.
Halljuk a feltámadt Jézus örömteli hangját, amivel szerte hirdeti a
világnak:
"Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem,
az Úr jobbja győzelmet szerzett”.
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!" (Zs. 117)
Bármilyen a tél, mindig tavasz jön utána. Nagypéntek után mindig
Húsvét jön.
Jöjjön el a mi életünkben is az az idő, és az most legyen, hogy győz
az igaz és bennünk a jó, Krisztus jósága.

A kereszt tövében – itt és most
Az angol Spurgeon a világ egyik legnagyobb prédikátora volt. Tízezrek
hallgatták egy-egy alkalommal, nem volt olyan nagy templom vagy stadion,
amelyet meg ne tudott volna tölteni. Volt egy kis Biblia-köre is. Ebben a szűk
körben nagyhéten feltette a kérdést: Ki, hogyan élte át a kereszt közelségét?
Volt, aki azt felelte, hogy amikor gondolatban megállt a kereszt alatt, úgy
meghatódott, hogy órákig sírt. Másvalaki elmondta, hogy egy nagypénteki
úrvacsoraosztás annyira megrendítette, hogy fogadalmat tett, és azóta mindig
fogadalmat tesz ezen a napon, és azt gondosan megtartja a következő
nagypéntekig. Volt, aki arról számolt be, hogy ő nagypénteken szinte látja a
kereszten Jézust. A Biblia-kör egyik tagja viszont meglepő választ adott: Ahogy a kereszt tövében álltam, hirtelen Zsófi néni jutott az eszembe, és úgy
éreztem, hogy hiányzik. Eltűnt a gyülekezetből. Mi lehet vele? Az istentisztelet
után elmentem Zsófi nénihez: betegen feküdt. Megfőztem neki az ünnepi
vacsorát és kitakarítottam.
Ekkor Spurgeon azt mondta a többieknek: - Testvérek, azt hiszem, ez a
testvérünk állt a legközelebb a kereszthez! Ő hallotta a legvilágosabban azt,
amit Jézus a keresztről mondott nekünk.
Jézus mindenkihez szól a keresztről – valakit ránk bíz: Jánosra Máriát, Máriára
Jánost. Aki odafigyel, meghallja a szavát. Szolgálatba hív bennünket. Két
embert rokonná tesz, két magányos nem lesz többé árva, Jézus összeköti őket.
A gyülekezet egyik tagja, aki súlyos tüdőbetegségben szenvedett, felhívott
egyszer a kórházból, hogy megköszönje a csomagot, a pénzt, a ruhát, a cipőt,
amit küldtünk neki. Aztán elcsukló hangon hozzátette: - Amit nem is lehet
megköszönni, az az, hogy egyre csak jönnek, jönnek hozzám a látogatók a
gyülekezetből ismeretlenül is, és amikor elmennek, már nem is ismeretlenek!
Nekem, akinek senkim sem volt, most már nagy családom van…
Valami ilyennek kell történnie a kereszt tövében!

Füle Lajos

Az eltemethetetlen
Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!
Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!
Temették ideológiákba,
tagadás útszéli árkába,
tudomány sziklái alá.
Harmadnapon feltámadott!
Temették gyilkos hitvitákba,
szent háborúk szennyes vizébe,
sötét élet-cáfolatokba.
Harmadnapon feltámadott!
Temetgetik ma is... Hiába.
Nem rejti el se föld, se ég már,
szív bűne, vagy ész érve, semmi,
mert Ő MAGA AZ ÉLET !

