Hirdetések
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v A jövő héten plébános atyánk a
kolozsvári egyetemen fog tanítani,
ezért hétfőtől péntekig igeliturgia
lesz. megértésüket köszönjük.

„Amint engem küldött az Atya”

v Szeretnénk jelezni a kedves híveknek, hogy a gyermekétkeztetésre
gyűjtött pénz fogytán van, aki teheti, támogassa a rászoruló gyermekek
ebédeltetését.
v Kérjük a kedves Híveket, hogy
adójuk kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassák egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TéKa alapítványt!
v Megjelent a Szőlőfürt húsvéti
száma, önköltségi ára: 150.- Ft.
Vigyünk belőle ismerőseinknek, rokonainknak.

,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet!
Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!”

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)

XV. évfolyam v 16. (631.) szám

v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozását április 28-án, pénteken
délelőtt 10 órakor tartja a Közösségi
Házban. meghívott előadónk DévaiNé NyergeS aNNa tanárnő, akivel
Arany János költészetéről fogunk
beszélgetni. minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.

Az evangélium örömhírét, a misszió parancsát,
csak olyanokra lehet bízni, akik látták a feltámadt
Jézust, akiknek van mélységes istenélményük.
Akiknek ilyen nincs, azok az evangélium adminisztrátorai, az egyház szervezői lehetnek, de az
üzenet továbbadására képtelenek. A feltámadási
jelenések leírásának nem az funkciója, hogy az
evangéliumok befejezésének teátrális jelleget kölcsönözzön, hanem hogy bemutassa az őskeresztény egyház missziósainak lelki fejlődését és
érlelődését. Bemutassa, hogy a vallási tanításon, a
parabolákon és Jézus beszédein való elmélkedésen,
a csodái fölötti ámulaton keresztül, hogyan jutnak el a valódi Isten találkozásig, hogyan foglalja
le, tölti be lelküket Isten szemlélésének nagy élménye. Ez teszi képessé arra, hogy igehirdetők
legyenek. Az evangélium útja kettős út, egyrészt
az Isten útja az emberhez, másrészt az ember útja
az Isten megismerésének különböző állomásain
keresztül. Csak a feltámadás lélek tisztító élményében részesülteket lehet küldeni úgy, ahogyan
Jézust az Atya küldte. Már az istenélmény átélésekor bekapcsolódnak a tanítványok a jó és a
rossz közötti választást előkészítő isteni életbe.
Így hat rájuk Isten lelkének tisztító ereje.
Dr. beNyiK GyörGy

a Szeged-Tarjánvárosi
Szent gellért Plébánia
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apCsel 2,42-47

A jeruzsálemi hívek állhatatosan
kitartottak az apostolok tanításában és
közösségében, a kenyértörésben és az
imádságban. Szent félelem töltött el
mindenkit, mert az apostolok révén sok
csoda történt és sok jel adatott. A hívek
mind összetartottak, és közös volt
mindenük. birtokaikat eladták, és az
árát szétosztották azok között, akik
szükséget szenvedtek. mindennap
összegyűltek a templomban egy szívvel-lélekkel. A kenyeret házaknál törték
meg. örömmel és tiszta szívvel vették
magukhoz az ételt. Dicsőítették istent,
és az egész nép szerette őket. Az Úr
pedig naponként vezetett hozzájuk
olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket.

válaSzoS zSolTár
zsolt 117

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mivel irgalma örökké megmarad.

Szentlecke

1 Pét 1,3-9

testvéreim!
Áldott legyen az isten, a mi Urunk
Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása által, élő reményre
teremtett újjá bennünket, hogy a
mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és
el nem hervadó örökség várjon rátok.
isten hatalma megőrzött titeket a hitben
az örök üdvösségre, amely készen áll,
hogy az utolsó időben megnyilvánuljon.

örüljetek tehát, akkor is ha most egy
kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy
kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, Jézus
Krisztus megjelenésekor méltó legyen a
dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre.
mivel szeretitek Krisztust, bár nem
láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek
célját, lelketek üdvösségét, – a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok ujjongani.

alleluja

jézus mondja:
,,Most már hiszel, Tamás,
mert láttál engem.
Boldogok, akik nem láttak,
és mégis hittek.”
(jn 20,29)

alleluja
evangélium

jn 20,19-31

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent
a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. belépett és így
szólt hozzájuk: ,,békesség nektek!” miután ezt mondta, megmutatta nekik a
kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm
töltötte el a tanítványokat.

Jézus megismételte: ,,békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.” e szavak
után rájuk lehelt és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s
akinek nem bocsátjátok meg, az nem
nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik,
tamás, vagy melléknevén iker, nem
volt velük, amikor Jézus megjelent
nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,láttuk az Urat.” De ő így
szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a
szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem
hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. tamás is ott volt velük. ekkor újra megjelent Jézus, bár az
ajtó zárva volt. belépett és köszöntötte
őket: ,,békesség nektek!” tamásnak
pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az
ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki
a kezedet és érintsd meg oldalamat!
Ne légy hitetlen, hanem hívő!” tamás
így válaszolt: ,,Én Uram, én istenem!”
Jézus ezt mondta neki: ,,most már
hiszel, tamás, mert láttál engem. boldogok, akik nem láttak, és mégis
hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is
művelt tanítványai szeme láttára, de
azok nincsenek megírva ebben a
könyvben. ezeket viszont megírták,
hogy higgyétek: Jézus a messiás, az
isten Fia, és hogy a hit által életetek
legyen benne.

