v Kérjük, ne feledkezzenek el adójuk
kétszer 1%-ának felajánlásáról, melyre május
22-ig van lehetőség. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek az adóhatóság készíti
el adóbevallását, annak postán vagy személyesen külön el kell juttatni az adóhivatalba az EGYSZA jelű rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító jellel ellátott
postai borítékban.

Feltámadás

A kedvezményezett adószáma a TÉKA
alapítvány esetén:
18466766-1-06
A kedvezményezett technikai száma a
Magyar Katolikus Egyház esetén: 0011
Felajánlásukat közösségünk nevében hálásan
köszönjük!
v
Megjelent a Szőlőfürt húsvéti száma, önköltségi ára: 150.- Ft. Vigyünk
belőle ismerőseinknek, rokonainknak.

Kegyelemteljes és

örömteli feltámadási
ünnepet kívánunk
minden

Kedves Olvasónknak!
Szőlő-levél

lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
De s ig n é s t ör 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)

XV. évfolyam v 15. (630.) szám

Jézus erre így szólt: „ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban,
amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán mózesen kezdve valamennyi
prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla
szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak.
Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok
marasztalták és kérték: „maradj velünk, mert
esteledik, és lemenőben már a nap.” betért tehát,
hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek,
kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte,
és odanyújtotta nekik. erre megnyílt a szemük, és
felismerték. De ő eltűnt előlük.
Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt
a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és
kifejtette az Írásokat?”
még abban az órában útrakeltek és visszatértek
Jeruzsálembe. ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket:
„Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és
hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.

Magát a feltámadás pillanatát az evangéliumok
nem írják le hasonló pontossággal, mint a szenvedéstörténetet. Az első szemtanúk az asszonyok.
Amikor a tanítványok a sírhoz mennek, mindent
úgy találnak, ahogyan ők azt elmondták nekik.
Ezután különböző időben és helyen a tanítványok
átélik a feltámadt Jézussal való találkozást. Ez
megfordítja a letargikus és reményvesztett
hangulatot, s ebből a lelkesedésből születik az első
hitvallás „Jézus feltámadt, mi is feltámadunk!”(1Tesz 4,14). Ez a húsvéti üzenet központi
mondandója. Ez az élmény a tanítványok minden
félelmét feloldja, minden korábbi kételyükre
választ ad, a missziós tevékenységük mozgatója is
lesz. A kételyek ma is hasonlók. Hamarabb tudják
elfogadni az emberek, hogy Jézus lelke feltámadt
és a lelkünk feltámad, annak ellenére, hogy a
testünk meghalt, mint azt, hogy testestüllelkestül feltámadunk. Pedig erről szól a keresztény tanítás. Igaz a feltámadt test nem egészen
azonos a földi testtel. Nézzük meg ifjú és legszebb
fényképeinkkel és tiszta szívvel fantáziáljunk csak
a feltámadásról, mert Jézus húsvéti örömhírének
ez a tárgya, minden betegség, és halál tapasztalatával szembe állítja: örök életre vagyunk teremtve, testestől-lelkestől.
Dr. beNyiK GyörGy

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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ApCsel 10,34a. 37-43

Abban az időben Péter szólásra
nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,ti
tudjátok, hogy mi minden történt
Galileától egészen Júdeáig attól
kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az isten
a názáreti Jézust Szentlélekkel és
hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt,
jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az isten. mi tanúi
vagyunk mindannak, amit Júdea
egész területén és Jeruzsálemben
tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta isten, és
látható alakban megmutatta őt, ha
nem is az egész népnek, de az isten
által előre kijelölt tanúknak, vagyis
nekünk. mi ettünk és ittunk vele,
miután feltámadt a halálból.
És ő megparancsolta nekünk,
hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit isten az élők és
holtak bírájául rendelt. minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki
hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.”

válASzoS zSolTár
zsolt 117

Ezt a napot az Úristen adta:
örvendjünk és vigadjunk rajta.

Szentlecke

Kol 3,1-4

testvéreim!
Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az isten
jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen
meghaltatok, és életetek Krisztussal
az istenben van elrejtve.
Amikor azonban Krisztus, a mi
életünk, újra megjelenik, vele együtt
ti is megjelentek a dicsőségben.

SzeKveNCIA

A húsvéti bárányt
keresztények dicsérve áldják!
Krisztus, ártatlan bárány:
vérének árán nyája bűneiért
megengesztelte Atyját.
benne élet és halál
csodás nagy párharcra száll:
élet Ura a sírból felkél,
és győztesen él.
mária magdolna,
mondd, mit láttál utadon!
,,Az élő Krisztusnak sírját,
feltámadt Urunk nagy diadalmát,
angyalok jelenését,
Urunk halotti leplét.
Feltámadt Krisztus, reményetek:
Galileába megy előttetek.”
Krisztus a halálból
valóban feltámadt, tudjuk.
Győztes Király,
könyörülj meg rajtunk!

AllelujA

Krisztus,
a mi húsvéti Bárányunk
már feláldozta magát.
Üljük meg tehát az Úrral
a húsvéti lakomát.
(1 Kor 5,7b-8a)

AllelujA

evangélium

lk 24,13-35

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok
közül egy emmausz nevű faluba mentek,
amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (kéthárom óra járásnyira) fekszik. Útközben
megbeszélték egymás között mindazt, ami
történt. míg beszélgettek és vitatkoztak,
egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és
hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva
voltak Jézus megkérdezte őket: „milyen
dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta
neki: „te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott
ezekben a napokban?”
Ő megkérdezte: „miért, mi történt?”
Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete,
aki szóban és tettben nagyhatású próféta
volt isten és az egész nép előtt. Főpapjaink
és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra
ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt
reméltük, hogy ő váltja meg izraelt. Azóta,
hogy ezek történtek, már három nap telt el,
és néhány hozzánk tartozó asszony is
megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál
voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal
a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek
meg nekik, akik azt állították, hogy él.
Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és
úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok
mondták, őt magát azonban nem látták.”

