(folytatás az előző oldalról)

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
fölismerték 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.
Hirdetések

2017. április 30.

(folytatás a belső oldalról)

első alkalommal május 6-án, szombaton
az esti szentmisében dr. CSanádi
láSzló orgonaművész, tanár fog közreműködni. A hónap zenei programjáról
előre is tájékozódhatnak a faliújságon
lévő plakátról.
v Május hónapban minden este a szentmisék után közösen imádkozzuk el a
lorettói litániát.

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 Plébániánk ebben az évben is
bekapcsolódik az egyházzenei hónap programjaiba.

(folytatás a hátoldalon)

XV. évfolyam v 17. (632.) szám

v A Családközpont szervezésében
május 2-án, kedden 18 órától „a férfi
és a nő egymásra találása a népmesékben és mindennapjainkban”
címmel előadás lesz a Katolikus
Házban. részletes információt a hirdető táblán olvashatnak az érdeklődők.

v rózsafüzér Társulat legközelebbi
találkozója május 5-én, pénteken
délután 5 órakor lesz az iroda
melletti közösségi teremben.

A Messiásnak szenvednie kell

A feltámadt Jézus kilépett ebből a világból,
ezért a földön élő ember nem érheti őt el egészen. Jézusnak azért is kell cáfolnia, hogy nem
szellem, mivel a szellemi lények tana éppen
korának jellemző tanítása volt. A jelenés
elbeszélések végkövetkeztetése, hogy bűnbánatot kell tartani és meg kell térni. A
„csodás” jelenésnek nemcsak Jézus megítélésére van hatása, hanem a tanítványok hitében
és életében is döntő változást idéz elő. A feltámadás nemcsak Jézushoz tartozik, hanem a
tanítványokhoz is. Ezért elmesélése soha sem
következmény nélküli. Az evangélium kezdetben ebből az örömteli kijelentésből állt. Ennek
megértetése érdekében mondták el a szenvedés
történetet. Jézus élettörténetének egyéb az
evangéliumban rögzített eseménye csak pár
évtizeddel későbbi gyűjtőmunka következménye. Ha hitelesen akarjuk olvasni az evangéliumokat, akkor hátulról kell kezdeni olvasni,
a feltámadás eseményei felől. Ez meglehetősen
próbára teszi gondolkodásunkat. De az első
keresztény közösségnek éppen ez lett és ez is
maradt a gyökeresen új és a legfontosabb üzenete. Aki ezzel a hírrel nem szembesíti hitét, az
igazából nem találkozott a kereszténységgel.
Dr. beNyiK GyörGy

a Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
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olvasmány

apCsel 2,14.22-28

Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így
beszélt:
„Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész
népe! Figyeljetek és hallgassátok meg
szavamat! izraelita férfiak, fontoljátok
meg e dolgokat!
A názáreti Jézust az isten igazolta
előttetek, amikor, mint tudjátok, általa
hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe
köztetek. ezt az embert ti az isten előre
elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre
feszítettétek, majd megöltétek. isten
azonban feloldotta a halál bilincseit és
feltámasztotta őt. lehetetlen is volt,
hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid
így jövendölt róla:
Szemem előtt az Úr mindenkoron,
ő áll jobbomon, meg nem inoghatok.
örvend a szívem, az ajkam énekel,
és testem is békében nyugszik el.
lelkemet a holtak honában
nem hagyod,
hogy Szented romlást lásson,
nem akarod.
Az élet útját mutatod meg nekem,
színed előtt örülni gyönyörűségem.”
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Az élet útját
mutatod, Uram, nékem.

Szentlecke

1 Pét 1,17-21

Szeretteim! Szent félelemmel
éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki
személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint.
Hiszen tudjátok jól, hogy nem
veszendő ezüstön vagy aranyon
váltottak meg titeket az atyáitok
által rátok hagyott, értéktelen
életformától, hanem Krisztusnak,
a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt isten
előre kiválasztotta már a világ
teremtése előtt, de csak az utolsó
időkben jelent meg, miattatok.
Általa hisztek istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül,
és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek istenben.

alleluja

urunk jézus, tárd fel az
Írások értelmét,
hadd lángoljon a szívünk,
midőn tanítasz minket!
(lk 24,32)

alleluja

evangélium

lk 24,13-35

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy emmausz nevű faluba mentek, amely
,Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három
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 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.
Jézus erre így szólt: „ó, ti oktalanok, 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.
(folytatás a következő oldalon)

