a templomot és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha isten Fia vagy, szállj
le a keresztről!” Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok
is az írástudókkal és a vénekkel együtt: „másokat
megmentett, de magát nem tudja megmenteni! Ha
izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és
hiszünk benne! bízott az istenben? mentse meg őt
most, ha akarja! Hiszen azt mondta: Az isten Fia
vagyok!” Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is.
Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc
óráig. Kilenc óra körül Jézus nagyot kiáltott: „Éli,
Éli, lámá szábáktáni!, azaz: istenem, istenem! miért
hagytál el engem?” Az ott állók hallották ezt, és
egyesek megjegyezték: „ez illést hívja!” egyikük
mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott
szivacsot, rátűzte egy nádszálra és inni adott neki.
A többiek azonban ezt mondták: „Hadd lássuk,
eljön-e illés, hogy megszabadítsa?” Jézus pedig
még egyszer hangosan felkiáltott és kilehelte
lelkét.
(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben
időzünk)
És ekkor a templom függönye kettéhasadt,
felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a
sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása
után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a
többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a
történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak:
„ez valóban isten Fia volt!”

Hirdetések
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v A Szentsír díszítésére szánt
virágokat szerdáig kérjük elhozni.
Aki anyagiakkal szeretne hozzájárulni a díszítéshez, az a sekrestyeajtó melletti perselybe tegye az erre a
célra szánt összeget.

(folytatás a belső oldalról)

v A húsvéti időszakhoz kapcsolódó szertartások
ebben az évben következőképpen alakulnak:
Április 13. Nagycsütörtök:
18 óra Az Utolsó Vacsora miséje, utána imádságos
virrasztás 20 óráig. ekkor gyónási lehetőség is lesz
Április 14. Nagypéntek:
15 óra A templomot kinyitjuk, hogy aki szeretne itt
imádkozni, megtehesse azt.
17.30 Keresztút
18 óra Urunk megváltó szenvedésének ünnepe: Passió,
Kereszthódolat, Áldoztatás.
Április 15. Nagyszombat:
reggel 9 órától a templom nyitva lesz, lehetőséget
biztosítva a csöndes imádságra a Szentsírnál. Kérjük,
hogy aki a Szentsír őrzésére nagyszombaton imaórát
tud vállalni, iratkozzon fel a sekrestyében!
19 óra Húsvét Vigíliája, az egyházi év csúcsa, a
legnagyobb ünnepünk: Krisztus feltámadásának
ünneplése. Feltámadási körmenet a téren. (befejezés:
kb. 21.00).
Húsvétvasárnap a szentmisék délelőtt 10 és esete 6
órakor lesznek.
Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor szentmise, este 6
órakor igeliturgia lesz.
vNagypénteken az iroda zárva lesz.

vBacsa Dávid, volt hittanosunk, örömmel értesíti a
kedves híveket, hogy isten kegyelméből dr. márfi
Gyula érsek úr június 16-án, pénteken 10 órakor a
veszprémi Árpád-házi Szent Margit Templomban
áldozópappá szenteli. erre a kiemelkedő eseményre
szeretnénk többen is elutazni. Kellő létszám esetén
külön buszt indítanánk, amelynek költsége a résztvevők számától függ. ezért szeretnénk egy előzetes
felmérést végezni, hogy ki szeretne részt venni a Dávid
papszentelésén. Az érdeklődők a sekrestyében, vagy
az irodában iratkozhatnak fel.

Szőlő-levél
lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
De s ign é s tör d e lé s : Z ó l y o m i N o r b e r t

A Szőlő-levél az interneten is olvasható!
Honlap: www.szegedtarjanplebania.hu
Facebook: Szent Gellért Plébánia (Szeged-tarjánváros)

Júdás
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(folytatás az előző oldalról)

Mára neve azonos az árulással, a barátot színlelő ellenséggel. A szenvedéstörténetben tragikus hőssé emelkedett Jézus mellett ő a másik
híres, de negatív figura. Annak ellenére, hogy
Péter, a későbbi főapostol is vádolható Jézus
megtagadásával, de annak motívuma a félelem
volt. Júdás árulása mögött számítás, sértődöttség, harag, és a megfontolatlanság áll. Amikor
tettének mélységes következményét felfedezte,
eluralkodott rajta a kétségbeesés. A bűnösök
számára mégis van mondandója Júdás alakjának és példájának. A mondandó negatív
ugyan, de megszívlelendő. A nagy bűnökhöz
hasonló okok vezetnek, mint Júdás indítékai
voltak. Minden tanítómesternek számolnia kell
azzal, hogy tanítványai között akad valaki, aki
ellene fordul. Negatív példa Júdás abban a
tekintetben is, hogy képtelen a megtérésre, és
képtelen hinni abban, hogy Jézus neki is
megbocsáthat. Nem tud mit kezdeni a megbocsátással. Ez minden nagy bűnösnek a legnagyobb tragédiája. Aki ezt a reményt is elveszíti, mindent elveszített, a megtisztulás
reményét is, amit bűnösen sem kellett volna
neki feladni.
Dr. beNyiK GyörGy

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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olvasmány

Iz 50,4-7

izajás így jövendölt a megváltóról: ezt
mondja az Úr Szolgája:
„isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy
az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.
isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem
álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat
odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat
meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem
el arcomat azok elől, akik gyaláztak és
leköpdöstek. isten, az Úr megsegít, ezért
nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem
kell szégyenkeznem.

vÁlASzoS zSolTÁR
zsolt 21

Istenem, Istenem,
miért hagytál el engem?

Szentlecke

Fil 2,6-11

testvéreim!
Krisztus Jézus, mint isten, az istennel való egyenlőséget nem tartotta
olyan dolognak, amelyhez feltétlenül
ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot
öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló
lett az emberekhez. megalázta önmagát,
és engedelmes lett a halálig, mégpedig a
kereszthalálig.
ezért isten felmagasztalta őt, és
olyan nevet adott neki, amely fölötte
van minden névnek, hogy Jézus nevére
hajoljon meg minden térd a mennyben,
a földön, és az alvilágban, és minden
nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére,
hogy Jézus Krisztus az Úr.

evANGélIuM
előTTI veRS

Krisztus engedelmes lett
értünk mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
ezért Isten felmagasztalta,
és olyan nevet adott neki,
amely fölötte áll minden
névnek.
(Fil 2,8-9)

evangélium

Mt 27,11-54

A mi UrUNK JÉZUS KriSZtUS
KÍNSZeNVeDÉSe Szent máté szerint
(rövidebb forma)
Abban az időben:
Jézust Poncius Pilátus helytartó elé
állították. A helytartó megkérdezte tőle: „te
vagy-e a zsidók királya?” Jézus ezt felelte:
„magad mondtad!” S miközben a főpapok
és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt
egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte:
„Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” Ő
azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval
sem, és a helytartó nagyon csodálkozott
ezen.
Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a
foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor
egy barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte:
„mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő
közül: barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek?” tudta ugyanis, hogy
csak irigységből adták őt a kezébe.
míg ott ült ítélőszékében, a felesége
üzenetet küldött neki: „Ne avatkozz annak
az igaznak a dolgába! ma éjjel álmomban
sokat szenvedtem miatta!”
De a főpapok és a vének felbiztatták a
népet, hogy barabást kérjék, Jézust pedig

veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette
a kérdést: „mit akartok, melyiket bocsássam
el a kettő közül?”, ők ezt válaszolták: „barabást!” erre Pilátus megkérdezte: „És mit
tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek?” mindannyian ezt felelték: „Keresztre
vele!” Ő újra kérdezte: „De hát mit követett
el?” mire azok még hangosabban kiáltozták:
„Keresztre vele!”
Pilátus látta, hogy semmire sem megy
velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. ezért
vizet hozatott és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: „Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. ez a ti dolgotok!” erre az egész nép így
kiáltott: „A vére rajtunk és a gyermekeinken!” ekkor szabadon bocsátotta nekik barabást, Jézust pedig megostoroztatta és
elrendelte a keresztrefeszítést.
A helytartó katonái bevitték Jézust a
helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész
helyőrséget. levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak és a
fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat
nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a
fejét verték vele. miután így csúfot űztek
belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették
a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre
feszítsék.
Amint kifelé haladtak, találkoztak egy
Simon nevű cirenei emberrel: őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) keresztjét. Végül
odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának,
azaz Koponyák helyének hívnak. itt epével
kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem
kért belőle. Azután keresztre feszítették.
Sorsot vetve szétosztották egymás között a
ruháit, majd letelepedtek ott és őrizték. Feje
fölé odaírták elítélésének okát: „ez Jézus, a
zsidók királya.”
Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról.
Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak
a fejükkel és ezt mondták: „le akartad rombol-

(folytatás a következő oldalon)

