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Húsvét ünnepére!

Kettős volt a mi halálunk, ezért kettős fel.
támadásra is van szükségünk. Krisztus egy-
szer halt meg. mert nem vétkezett, de ezt
az egyszeri halált is miattunk vállalta. Nem
is kellett volna meghalnia, mert nem volt
adósa a bűnnek, igy a halálnak sem. Ezért
Krisztus az egyszerű halálból egyszer táma-
dott fel. Mi pedig, aki kettős haláIlal haltunk
meg, kettős feltámadással támadunk fel.

Első feltámadásunk a bűnből történik, a
keresztségben ugyanis együtt halunk mp.~
Krisztussal és vele együtt fel is támadunk.
Ez a feltámadás egyúttal szabadulás a bűn-
től; a másik feltámadás a test feltámadása.
Megadta a nagyobbat, várhatjuk a kisebbet
is! Az első ugyanis sokkal nagyobb a máso-
díknál. sokkal nagyobb ugyanis megszabadí-
tani a bűntől, mint testet feltámasztani. A test
azért halt meg, mert vétkezett; ha a halál
oka a bún, akkor a feltámadás oka a bűntől
való mecszabadítás. A nagyobb feltámadás
már mindegvikünkkel megtörtént. Miután Je-
vetettük a bún halálát, levetettük a régi
ruhát: ne aQgodalmaskodiunk a második fel-
támadás miatt sem. Itt támad tunk már
mlndnvé ian egyszer fel, míkor meg-
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11a már szinte nrí nde n budapo's t t kórházban he-
tenként van szentmise és az ágyban fekvő be-
tegek is részesUlhetnek szentáldozásban.
A TÉ'llErJYI'u~nkór'ház ban minden pénteken d s u ,
4 órakor az 11 PI épUletben van szentmise a
járóbetegeknek, e16zetes Hsszeirás után a
fekvőbetegekhez is elmennek az atyák.

==================
Események:
Apr.2l-~n Egyházmegyei Ifjósági Nap Sz~kes-

fehérváron. Indulás: 820_kor a Bu-
dafok-Albertfalva vasütálloillásról.

Ápr.22 -én délután Jórakor USALADI NAP a
templomban.

Apr.29-JO-an egésznapos szentségimádás.
Udj.b-án 1/2 9-kor ela6áldozás.
Háj .12-én NAGYBUDAPES'fI ZARÍJmOKLll.TMáriare-

metére. Tudnivalók a hirdet6táblán.
Máj.19-én egésznapos családi kirándulás PI-

lisszentlász!óre.
Jun.2-án hittanos gyerekek zarándoklata és

hittanverseny BODAJKOH. Utazás kö-
zösen autóbusszal.

Jun. 3-án, vasárnap reggel 1/2 9-kor tanév-
záró hálaadó szentmise.
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Boldog .Alleluját éa kegyelmekben gazdag
húsvéti ürme peket kivánok m'í nrle n hivUnlcnek!
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