Húsvét 2. vasárnap 2012.
Bevezetés
A mai evangéliumban az Úr
Jézus Tamás apostolt is megajándékozza azzal a kegyelmi többlettel,
amivel a többi társát már megajándékozta. Így ő is velük teljesen egyenértékű apostola lett a Föltámadott
Krisztusnak. S hiteles hirdetője az
evangéliumának. Tamást, a kétkedő,
bizonyosságra törekvő apostolt, méltatlanul nevezi az utókor hitetlennek.
Inkább példakép ő min-den hitében
megerősödni akaró hí-vőnek.
Az egyik Püspökkel történt
TV-beszélgetés közben hangzott el
ez a mondat: A feltámadás tegnapi
hitével, nem lehet ma élni. Maivá
kell lennie e hitnek! Mint annyi
mást, úgy a Feltámadottban való hitet is újra és újra frissíteni kell. Nyissuk meg mi is, miként Tamás apostol, a szívünket a Feltámadott felé,
hogy felfrissült, megújult hittel
mondhassuk mi is: Én Uram! Én Istenem!
Kirie litánia
Jézus Krisztus! Te megerősítetted
Tamás apostolt hitében. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te hívővé tetted az
általad meggyógyítottakat. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te, a Téged üldöző
Sault a Nemzetek Apostolává tetted. Uram
irgalmazz!

Evangélium után
Miközben Tamás Apostol történetét hallgatjuk, azt hiszem, mindnyájan rokonszenvet érzünk iránta.
Ennek okát abban határozhatjuk
meg, hogy legtöbbünk hite nem nél-

külözi az átmeneti vagy tartós kételyeket, és mindig rászorulunk hitünk
táplálására, erősítésére.
Érdemes felfigyelnünk arra a
körülményre, hogy Jézus nem tesz
szemrehányást Tamásnak, és jómaga
vállalkozik kételyei eloszlatására.
Ezzel is példát adott nekünk, hogy
megértéssel forduljunk kételyekkel
viaskodó testvéreink felé.
Nézzük Tamás apostol hitének
alakulását.
Amíg közösségben élt apostoltársaival, hite felülmúlta a tizenegyét. Jézust utolsó jeruzsálemi útja
előtt apostolai le akarták róla beszélni. Tamás volt az egyetlen, aki kijelentette: „Menjünk fel mi is és haljunk meg Vele együtt
Volt azonban egy hét, amikor
az ő hite is megrendült. Oka: kiszakadt apostoltársainak közösségéből.
A többi tíz együtt maradt. Egymást
erősítették. Tamás otthagyta a közösséget. Egyedül ődöngött az utcákon.
Társai nélkül akarta megoldani hitproblémáját.
A hithez ma is szükségünk van
közösségre. Maszek módon hinni:
fából vaskarika! Magántanuló-ként a
hittételekből le lehet vizsgázni, de
hívőnek maradni a közösség ereje
nélkül lehetetlen! a templomba járó
hívőket erősíti, keresztény testvéreink hite A mi hitünk pedig fellobbantja társaink hit-mécsesét.
Az apostolokról sok rosszat el
lehetett mondani, de egyet nem:
hogy abbahagyták volna az imádságot. Ezért gyűltek össze az utolsó vacsora termében. Nem így Tamás! Ő
nem imádkozott. Nyalogatta sebeit.
Sajnálkozott önmagán. Isten nélkül

akarta megoldani problémáját. Így
nem lehet! Ima nélkül a hit összeomlik. Akkor nyerte vissza hitét, amikor
újból bekapcsolódott társai közös elmélkedésébe és imádságába.
A hit nemcsak a mi erőlködésünk eredménye. Nemcsak erény, hanem kegyelem is! Akik abbahagyják
az imádságot, gyakran meggyengül
hitük is. Ezért kérték az apostolok:
„Uram erősítsd hitünket!”
Tudjuk, hogy Tamás bizonyítékokat keresett hite alátámasztására.
Jézus ezért nem rója meg. Nem azt
mondja: „hunyd be a szemed és úgy
higgy!”, hanem: „Gyere ide és lásd!
Tessék, itt vagyok. Nézd, érintsd sebeimet. De aztán ne légy hitetlen,
hanem hívő!”
Ne szégyelljük, ha a mi hitünk
is küzdelmes „Tamás-hit”! Nem baj,
ha bizonyítékokat keresünk. A Szentírás is erre buzdít: „Hitetek ne jámbor hiszékenység legyen, hanem észszerű hódolat.”
A feltámadt Jézussal való találkozás után Tamásnak nem volt
többé nyugta. Tartományból tartományba ment és hirdette az örömteli
bizonyosságot: „Én Uram, én Istenem!” A pártusok, médek, perzsák
országán keresztül az akkor ismert
világ legtávolabbi pontjára, Indiába
is eljutott. Nem nyugodott, míg csak
egy népről is tudott, amely nem ismerte az evangéliumot.
Mi sem nyugodhatunk addig,
amíg elkereszténytelenített népünk
újra vissza nem tér keresztény gyökereihez, magához a hitünket megerősítő Jézus Krisztushoz. A közösségi, megimádkozott, ésszerű hitnek
nem tudnak a gonosz lelkek erői sem

ellenállni. Az Írás szavai szerint: a
mi hitünk az a győzelmes fegyver,
amely legyőzi e világot
Amen
F. F.
Testvéreim!
Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, engesztelőlélekkel forduljunk Irgalmas Istenünkhöz.
Irgalmas Istenünk!
A legmélyebb alázattal, és engesztelő lélekkel borulunk le Előtted,
hogy vétkeinkért engeszteljünk.
Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak,
Jézus Krisztusnak értünk vállat tökéletes engesztelő áldozatával.
Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a
magyar szentek és boldogok, köztük
az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi
Boldog Özséb könyörgéseivel, akik
hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad.
De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi
engesztelő láng egy nagy elégtétel
tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.
Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el
tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól.

Könyörülj meg Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan
nem tudják, mit cselekszenek.
Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék vétkeiket
és többé ne vétkezzenek.

Urunk, mentsd meg országunkat irgalmas szívű Szent Fiad, Jézus
Krisztus, Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért! Krisztus a
mi Urunk által.
Amen
F. F.

Fogadd el engesztelésünket
elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és azok
helyett:
Akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is
akarnak ismerni Téged
Akik megtagadnak, nyíltan;
durván ellened támadnak, és trágár
módon káromolnak.
Akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük
Akik nem élnek szentségi házasságban
Akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a
házasságukat
Akik megölik a gyermeket az
anyai méhben.
Akik a kicsi gyermekeket
megbotránkoztatják és megrontják
Akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek
Akik mások életére törnek,
vagy önkezükkel vetnek véget életüknek
Akik Egyházadat üldözik, és
akik hazájuknak nem javát, hanem
kárát okozzák, és a Sátánt szolgálják.
Urunk, irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz nekünk!

