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Olvasmány
2 Krón 36, 14-16. 19-23
Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes
elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos
dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére
zúdult. Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi
palotáját és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen elpusztították. Aki a kardtól
megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg
uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által
mondott szava: Pusztaság lesz az ország és nyugodni fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért.
Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: „Így szól Kürosz, a perzsa király: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő megparancsolta, hogy
templomot építsek neki a Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő Istene, és térjen haza.”

Szentlecke
Ef 2, 4–10
Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett,
hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét,
irántunk való jóságából. Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát
nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy
senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett
minket; ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.

Evangélium
Jn 3, 14-21
„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,
hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a
világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára,
mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget,

mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli
a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten
szerint cselekedte azokat.”
Túrmezei Erzsébet:

Ha nem teszek semmit sem
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

HIRDETÉS

2015. március 15.
Nagyböjt 4. vasárnapja

Plébániánk az idei nagyböjtben is megrendezi tartósélelmiszer-gyűjtő akcióját
február 16. és április 5. között. Az adományokat hétköznap a plébániára kérjük
eljuttatni. A beérkezett adományokat a vajdasági Lurkóházaknak juttatjuk el.
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.
A nagyböjti gyűjtésekről további részletek a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti szentmisék
előtt, 17.30-tól.
Március 19-én, csütörtökön Szegedre érkezik a pócsi Mária-kegykép. A részletes
program a kihelyezett plakáton olvasható.
Zarándoklatot szervezünk március 21-én, szombaton Máriabesnyőre. Várjuk
egyházközségünk tagjainak a jelentkezését. Részletek a kihelyezett jelentkezési
lapokon olvashatók.
A betegek kenetének közös kiszolgáltatására március 22-én a 10.00 órai szentmise keretében kerül sor templomunkban. A szentség felvételére jelentkezni a
sekrestyében ill. a plébánián lehet.
Szeretettel várunk mindenkit húsvéti alkotóházba március 28-án, szombaton
10.00 órától a Katolikus Házba.
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