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v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát.

„Én kaptam meg minden
hatalmat...”

v Pünkösdhétfőn június 5-én plébániai lelkinapot tartunk. meghívott
vendégünk NobiliS Mario atya lesz,
aki a teremtett világ védelméről fog
beszélni a laudato’si pápai enciklika
alapján. előadása délelőtt 10 órakor
kezdődik. A programot kitettük a faliújságra. A nap témájához kapcsolódóan már most jelezzük a híveknek,
hogy a szokásos gulyásleves ebédhez mindenki hozzon magával poharat, tányért és kanalat, mert nem szeretnénk a környezetünket műanyag
tányérokkal, poharakkal terhelni.
ebédet azoknak tudunk adni, akik
május 29-ig előzetesen bejelentkeznek. A szentmise kivételesen délután 17 órakor kezdődik. A nap sikeréhez mindig nagymértékben hozzájárul a kedves hívek sütije, melyet
most is szeretettel kérünk.

Ascensio Domini
Urunk mennybemenetele

A mennybemenetel a Szentlélek elküldésének és Jézus második eljövetelének alapja.
Az apostolok azzal váltak igazán a föltámadás tanúivá, hogy a ennek az eseménynek
is szemtanúi voltak. Már Jézus föltámadása
átmenet volt a megdicsőült életbe, hazatérés az Atyához, de a mennybemenetelben
vált véglegessé. Jézus (a János evangéliumában) búcsúbeszédében hivatkozik az
Atyához való hazatérésre, ami a mennyből
alászállásnak az ellentéte.

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 21. (636.) szám

v Június 2-án, pénteken du. 5 órától a
plébániai közösségi teremben a
rózsafüzér társulat összejövetele
lesz, melyre minden tagot szeretettel
várunk.

Jézus utolsó feltámadás utáni megjelenése
Betániában volt az ősegyház emlékezete
szerint. A jelenet kifejezi, hogy a földi
egyházat ezután is Jézus vezeti. Bár az
egyház a földön működik, de felelőséggel
tartozik Jézusnak, isteni vezetőjének. A
menybemenetel azt is jelzi, hogy Jézus
győzedelmeskedett a démoni erők felett és
most mint az egyház feje, azt követeli a
tagoktól, vagyis a hívektől hogy ők is ezt
tegyék. A Jézus tanítása nyomán létrejövő
közösség nem pusztán emberi társaság,
természetes közösség, hanem Istenre nyitott közösség, amely tagjait Isten országába akarja elvezetni. Eközben állandóan
tartanai kell a kapcsolatot a mennyei vezetőjével. Jézus evangéliuma nem fejeződhet
be a könyvben, amelyet pusztán elolvasunk, hanem ugyanezeket a tetteket kell
nekünk is végbevinni. Az evangélium
bennünk, az egyházban folytatódik.
Dr. beNyiK GyörGy

a Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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apCsel 1,1-11

első könyvemben, kedves teofil,
elbeszéltem, mi mindent tett és tanított
Jézus egészen addig a napig, amelyen
megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a
mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik,
hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok:
„János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok
megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek
erre megkérdezték: „Uram, most fogod
helyreállítani izrael országát?” Ő azt
felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat.
ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a
Szentlélek, erő tölt el benneteket, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Szamariában, sőt egészen
a föld végső határáig.” miután ezeket
elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy hogy
tovább már nem láthatták.
miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két
férfi állt meg mellettük fehér ruhába
öltözve, és megszólította őket: „Galileai
férfiak! miért álltok itt égre emelt tekintettel? ez a Jézus, aki közületek az égbe
emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan
most szemetek láttára a mennybe
ment.”
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Ujjongás közt ment föl Isten,
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Szentlecke

ef 1,17-23

testvéreim!
Urunk, Jézus Krisztus istene, a
dicsőség Atyja adja meg nektek a
bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt!
Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen
reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán,
és milyen mérhetetlenül nagy az
ő hatalma mirajtunk, hívőkön.
Nagyszerű erejét Krisztusban
mutatta meg, amikor a halálból
feltámasztotta őt, és a mennyben
jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon,
hanem az eljövendőben is.
mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé
tette: ez az ő teste, és teljessége
annak, aki mindent mindenben
betölt.

alleluja

jézus mondja: Menjetek,
tegyetek tanítványommá
minden népet!
én veletek vagyok
a világ végéig.
(Mt 28,19a. 20b)

alleluja
evangélium

Mt 28,16-20

Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment
Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor
meglátták őt, leborultak előtte a
földre. egyesek azonban még
mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden
hatalmat az égen és a földön.
ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! tanítsátok meg őket
mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek! És íme, én
veletek vagyok mindennap a
világ végéig!”

