Hirdetések

2018. április 1.

v Április 2-án, húsvéthétfőn délelőtt 10
órakor szentmise, 18 órakor pedig igeliturgia lesz.

v Április 6-án, pénteken 17 órától
Rózsafüzér Társulat találkozója lesz az
iroda melletti közösségi teremben,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

(folytatás a belső oldalról)

v Megjelent a Szőlőfürt húsvéti száma. Aki
teheti, 150 Ft-tal járuljon hozzá a nyomdai
költséghez.

„ Elvitték az Urat a sírból... ”

XVI. évfolyam v 13. (667.) szám

v Az Irgalmasság Imacsoport április 7én, szombaton – az irgalmasság vasárnapjának előestéjén – 17 órától Szentségimádást tart a templomban. ezt az
ünnepet 2000-ben Szent ii. János Pál
pápa iktatta be az egyházi ünnepek
közé, akinek halála is ezen a napon volt.
Szeretettel várnak mindenkit erre az
ünnepi alkalomra.

v Karitász csoportunk kéri, hogy aki
tud nehéz helyzetben lévő családról,
beteg emberről jelezze az az irodában.
Családlátogatás után a segítségnyújtás
módjáról személyre szabottan döntünk.

v A Szeged-Csanádi egyházmegye
várja azon nagykorú nőtlen férfiak
jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben és az egyházmegyénkben szeretnének szolgálni. A felvételhez szükséges dokumentumok: kézzel
írt kérvény, melyben a jelentkező kéri a
püspököt, hogy vegye fel az egyházmegye kispapjai sorába. Kézzel írt rövid
önéletrajz, keresztelési anyakönyvi másolat, az érettségi bizonyítvány fénymásolata, plébánosi vagy lelkészi ajánlás.

(folytatás a hátoldalon)

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az evangéliumok közelképet adnak a húsvéti hit születéséről.
A szó szoros értelemben lépésről lépésre írják le hogyan születik meg a
látvány alapján ez a hit a tanítványokban: előbb Jánosban, majd feltehetően
Péterben is. Valójában azért mennek a
sírhoz, hogy Mária Magdolna tudósítását leellenőrizzék. Az üres sírnál tett
látogatás még nem teszi bizonyossá
Jézus feltámadását, csak valószínűsíti.
Ehhez szükség van a későbbi jelenésekre is. Jézus feltámadásának hite és
a keresztények feltámadásának hite,
most a hívek számára magától értetődő központi tanítás. Jézus feltámadása azonban mélységesen provokálta
az emberi földies kategóriákban gondolkodó apostolokat is. Idő kellett
ahhoz, hogy a látottakból levonják a
következtetést.
DR. BENyIk GyöRGy
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H Ú S V É TVA S Á R N A P
Urunk
feltámadása

Olvasmány

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.”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

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.
Szentlecke

1 Kor 5,6b-8

Testvéreim!
Nem tudjátok, hogy egy kevés
kovász az egész tésztát megkeleszti?
El a régi kovásszal, hogy új tésztává
legyetek, aminthogy kovásztalanok
is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, krisztust feláldozták!
Ünnepeljünk tehát, de ne a régi
kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!

SZEKVENCIA
(részlet)

Húsvét tiszta áldozatát
a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját,
és az ártatlan krisztus már
kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvitt csodacsatával,
a holt Életvezér ma Úr és él!

ALLELUJA

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

ALLELUJA

Evangélium

Jn 20,1-9

A hét első napján, kora reggel,
amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. odaérve
látta, hogy a követ elmozdították a
sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez
és a másik tanítványhoz, akit Jézus
szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak
mind a ketten, de a másik tanítvány
gyorsabban futott, mint Péter, és
hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és
látta az otthagyott gyolcsleplet, de
nem ment be. közben odaért Simon
Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét
takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány
is, aki először ért a sírhoz. látta
mindezt és hitt. Addig ugyanis még
nem értették meg, hogy Jézusnak fel
kellett támadnia a halálból.

