Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg
kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust
pedig megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy
keresztre feszítsék.
A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába,
és összehívták az egész csapatot. Bíborruhába
öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és
így köszöntötték: „Üdvöz légy, zsidók királya!” A fejét
nádszállal verték, leköpdösték, és térdet hajtva
hódoltak előtte. (...)
Egy arra járó embert, cirenei Simont, Alexander és
Rúfusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a
helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyahely a
neve.
Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem
fogadta el. Felfeszítették a keresztre, azután megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson.
Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is
volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták: A
zsidók királya. Vele együtt két rablót is fölfeszítettek,
az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így
beteljesedett az Írás: A gonoszok közé sorolták. (...)
Amikor hat óra lett, nagy sötétség borult az egész
földre, egészen a kilencedik óráig. Kilenc órakor Jézus
hangosan felkiáltott: „Élói, Élói, lámmá szábaktáni?”
Ez azt jelenti: „Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?”
Amikor néhányan az ott állók közül meghallották
ezt, így szóltak: „Íme, Illést hívja.” Valaki odafutott,
ecetbe mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, inni
adott neki, és ezt mondta: „Hadd lássuk, eljön-e Illés,
hogy levegye őt?!”
Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.
(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)

Ekkor a templom függönye kettéhasadt, fölülről
egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt, és
látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt: „Ez az
ember valóban az Isten Fia volt.”

Hirdetések

2018. március 25.

v Március 25-én, Virágvasárnap reggel a 10 órakor
kezdődő szentmisén lesz a barkaszentelés,
mellyel Krisztus jeruzsálemi ünnepélyes bevonulásának emlékét ünnepeljük.

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.

v A húsvéti időszakhoz kapcsolódó szertartások
ebben az évben következőképpen alakulnak:
Március 29. Nagycsütörtök:
18 óra: az Utolsó Vacsora miséje, utána imádságos virrasztás 20 óráig. ekkor gyónási lehetőség
is lesz.
Március 30. 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.
Március 31. 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).
Április 1. Húsvétvasárnap a szentmisék délelőtt 10
és esete 6 órakor lesznek.
Április 2. Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor szentmise,
este 6 órakor igeliturgia lesz.

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)

„nem hátráltam meg”

XVI. évfolyam v 12. (666.) szám

(folytatás az előző oldalról)

Mindenki szeretné túl élni a veszélyt,
akár még bűn árán is. Aztán úgy gondolja, majd megbánja, vagy kimagyarázza a kényszert. Csakhogy az embert
tettei minősítik és az erkölcstelen történelmi kényszert is sok tiszta erkölcs
után vágyakozó ember megalkuvása teremti meg. Júdás árulásával, Péter pedig
tagadásával lesz erkölcsi kompromisszumot kötő ember. Előbbit semmi,
utóbbit csak igaz bűnbánata lendíti túl
ezen a mélyponton. Egyedül Jézus a töretlen tekintély ebben a perben. Néha
beszél, de legtöbb esetben hallgat, nem
keveredik az erkölcstelen praktikákra
épülő rendszerbe. Ezért olyan provokatív a viselkedése. Életutunk és erkölcsi
fejlődésünk soha nem egyenes vonalú
fejlődés. Legnagyobb problémánk: nem
tudjuk mihez viszonyítani magunkat,
de a szenvedéstörténet három kulcs szereplője, Júdás, Péter és Jézus jó iránytű
számunkra. Az ő viselkedésük megmutatja, milyen erkölcsi döntés hova vezet.
Jézusé a bűnösök megváltásához. Kérdés, készen vagyunk-e, mint szent Pál,
hogy testünkben egészítsük ki az egyház javára mindazt, ami a megváltásból
még hiányzik?
DR. BENyIK GyöRGy
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VIRÁGVA S Á R N A P

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.

V Á L A S z o S z S o LT Á R

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.

E VA
VAN G É L I u M
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

Mk 14,1-15,47

A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedése
Szent Márk szerint
(részletek)
(...)
Ezután zsoltárt énekelve kimentek az
olajfák hegyére.
ott Jézus így szólt: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van: Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok.
De feltámadásom után majd előttetek
megyek Galileába.”
Péter kijelentette: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én bizony nem!”
Jézus azt felelte: „Bizony, mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt
a kakas másodszor szólna, háromszor is
megtagadsz engem.”
Erre még jobban fogadkozott: „Ha veled
együtt meg is kell halnom, én nem tagadlak
meg.” ugyanígy fogadkoztak a többiek is.
Közben odaértek a Getszemáni nevű
kertbe. Itt (Jézus) így szólt tanítványaihoz:
„Üljetek le, amíg imádkozom.” Pétert, Jakabot és Jánost magával vitte. Remegni és
gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk:

„Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok
itt és virrasszatok!”
Valamivel előbbre ment, leborult a földre
és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el
tőle ez az óra. Ezt mondta: „Abba, Atyám!
Neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt
a kelyhet! De ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd.”
(...)
A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész
főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak, Pilátus megkérdezte őt: „Te vagy a zsidók királya?”
Jézus ezt válaszolta: „Te mondod.” – A
főpapok sok vádat hoztak fel ellene.
Pilátus újra megkérdezte: „Nem felelsz
semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak
téged!” De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen.
Az ünnep alkalmával Pilátus mindig
elbocsátott nekik egyet a rabok közül, akit
kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű
rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik
egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A
tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt,
amit mindig megtett nekik. Pilátus
megkérdezte: „Akarjátok e, hogy a zsidók
királyát engedjem szabadon nektek?” Tudta
ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből
adták őt a kezére. Ám a főpapok felbujtották
a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon
bocsátását kérjék.
Pilátus ismét megkérdezte: „És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek?”
Azok ezt kiáltották: „Feszítsd őt keresztre!” Pilátus folytatta: „De hát mi rosszat tett?”
Erre azok még hangosabban kiáltozták:
„Feszítsd őt keresztre!”
(...)

(folytatás a következő oldalon)

