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KEZDŐÉNEK Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám,
mégis élek, örökké. (Jel 1, 17. 18)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5, 12-16)
Az apostolokat Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre.
Az apostolok keze által sok jel és
csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamoncsarnokban. Mások közül senki sem
mert közéjük elegyedni, de a nép sokra
tartotta őket.
A hívők - férfiak és nők - egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz.

Még a betegeket is kivitték az utcára,
hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje
egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan
szellemektől gyötörteket, és ezek mind
meggyógyultak.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké
megmarad.
Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget.
Áldott, aki jön az Úr nevében, + az Úr házából megáldunk titeket, *
Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19)
A bevezető látomás emlékeztet az ószövetségi próféták meghívására. A látnok az Úr napján, vagyis vasárnap kapja a kinyilatkoztatást. A Krisztusról megrajzolt kép tükrözi az Isten Fiának dicsőségét és hatalmát. Jobb kezét apostolának vállára teszi, s ezzel jelzi, hogy
támasza, erőssége, védelmezője lesz. Ő meghalt, de él. Ő az élet és a halál ura, ezért adhat
kinyilatkoztatást az Egyház életéről és feladatáról.
Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a
Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten
szava miatt, meg azért, hogy Jézus mel-

lett tanúságot tegyek. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül,
mint valami harsona, megszólalt egy
hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe,
és küldd el a hét egyháznak. Erre meg-

2

14/2016 – ÁPRILIS 3.

fordultam, hogy megnézzem, ki szól
hozzám. Amint megfordultam, hét
arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát
viselt, aranyöv övezte mellét. Amikor
megpillantottam, mint egy halott, a lá-

ba elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő.
Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké.
Nálam van a halálnak és az alvilágnak
a kulcsa. Írd le hát, amit láttál, a jelent,
és ami ezután történik.

ALLELUJA Jézus mondja, + „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok,
akik nem láttak, és mégis hittek.” (Jn 20, 29)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-31)
Jézus feltámadásában már kilépett a földi időből, és átment az örökkévalóságba. Onnan
jelenik meg, azért amit mond és tesz, az minden időre vonatkozik. Ha békességgel köszönti
az apostolokat, az annak a jele, hogy mindig ezt a természetfeletti békét sugározza egyházára. A békébe beletartozik az Istennel való kiengesztelődés, ezért ad hatalmat a bűnök
megbocsátására. A másik jel a hit megerősítése.
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.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Agapé a vasárnap 8 órai szentmise után – szeretettel várjuk a Testvéreket!
 Irgalmasság vasárnapja – húsvét 2. vasárnapja – fehérvasárnap – Az Apostoli
Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon
a szokásos feltételek mellett. /gyónás /a kegyelem állapota/, áldozás, imádkozás a pápa
szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni).
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„Meggyőződésem, hogy az egész egyház, amelynek olya nagy szükséges van az irgalmasság elnyerésére, hisz bűnösök vagyunk, képes lesz megtalálni ebben a jubileumi évben az
Isten irgalmasságának újrafelfedezése és gyümölcsözővé tétele fölötti örömet. Mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigaszt korunk minden embere számára. Ne feledjük: Isten mindent megbocsát, és Isten mindig megbocsát. Ne fáradjunk bele, hogy bocsánatot kérjünk.” /Ferenc pápa az Irgalmasság évének meghirdetésekor/
 Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét, Húsvét
után, április 4-én, hétfőn ünnepeljük.
 De la Salle Szent János áldozópap emléknapja – csütörtökön.
 Ifjúsági vezetőképző – 1-év – 7 képzési alkalom – 2 gyakorlat – 2016. május – 2017.
június/július. Jelentkezés: www.ipc.szeged.hu „vitorla”menüpont.
TEMPLOMI ZARÁNDOKLAT – SZÉKESFEHÉRVÁR - BODAJK
2016. június 11-én, szombaton, Kaszap István születésének 90. évfordulója kapcsán, templomi zarándoklatra megyünk, lelkigyakorlatos elemekkel, egyéni és közösségi idővel. Székesfehérvári látogatásunk után továbbmegyünk Bodajkra, a dunántúli Mária kegyhelyre.
Indulás reggel fél 7 órakor és este 8 óra körül tervezünk megérkezni Szegedre. Különösen
is biztatjuk a családokat a nap felvállalására, mely így egyben megerősítő, közösséget teremtő, közös lelki élmény a család tagjai számára is.
2x1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
• Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére – kiállás Katolikus Egyházunk mellett a 0 öszszegről való rendelkezés is. Kérjük, legyen segítségünkre azzal, hogy másoknak is ajánlja
a Katolikus egyház támogatásának ezt a lehetőségét.
• Jézus Társasága Alapítvány - második 1%: 18064333-2-42 – az alapítvány minden évben
jelentősen támogatja templomunk közösségi életét. /2016-ban 150 eFt támogatással/
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését is szívesen fogadjuk!
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden 6 órakor – jelenleg csak hölgyek látogatják.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – hétfőn vagy pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
„Urunk, Jézus Krisztus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. És fogta a kelyhet,
hálát adott, és így szólt: Vegyétek és igyátok, ez az én vérem (vö. 1 Kor 11, 23). Ha egyszer ő nyilatkozott, és kimondta a kenyér felett: Ez az én testem, ki merészelne ezután is
kételkedni? Ha ő állította, és kijelentette: Ez az én vérem, ki merne még habozni és olyasmit mondani, hogy talán ez nem az ő vére?
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Teljes meggyőződéssel vegyük tehát magunkhoz, mint Krisztus testét és vérét. Mert a
kenyér színe alatt a testet kapod, a bor színe alatt a vért kapod. Azáltal tehát, hogy veszed
Krisztus testét és vérét, vele egy testté, egy vérré leszel. Következésképpen Krisztushordozók is leszünk, amikor szétoszlik testünkben az ő magunkhoz vett teste és vére. Így
válunk, Szent Péter szerint, az isteni természet részeseivé.
Egy alkalommal, amikor Jézus a zsidókkal vitázott, ezt mondotta: Ha nem eszitek az én
testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek (vö. Jn 6, 53). Azok viszont, mert nem lelki értelemben fogadták, amit mondott, azt gondolták, hogy emberhús
evésére biztatja őket, és ezért megbotránkozva visszahúzódtak tőle.
Az Ószövetségben is voltak szent kenyerek; ilyenek nincsenek többé, éppen mert az
Ószövetséghez tartoztak. Van viszont a lelket és testet megszentelő mennyei kenyér és üdvösséget szerző ital az Újszövetségben. És amint jó a testnek a kenyér, úgy válik egészségére a léleknek az Ige.
Ne tartsd tehát azt közönséges kenyérnek és bornak, hiszen az Úr mindenható szava
alapján Krisztus teste és vére az. Ha érzékeid mást sugallnak is, a hit biztosít, és megerősít
téged.
Most megtanultad, és hitedben meg vagy győződve, hogy az, ami kenyérnek látszik, az
nem kenyér, még ha az ízlelés mást mond is, hanem Krisztus teste; és hogy az, ami bornak
tűnik, az nem bor, még ha az ízlelés úgy érzi is, hanem Krisztus vére. Már tudod, hogy
egykor erről mondta Dávid a zsoltárban: Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg
erőt önt az ember szívébe (Zsolt 103, 15). Erősítsd meg tehát szívedet, azt a kenyeret, mint
szellemi kenyeret magadhoz véve vidámítsd meg lelked arcát.
Bárcsak tudnád jó lelkiismerettel megőrizni lelkednek ezt a vidám, tiszta arcát, amely
visszatükrözi az Úr dicsőségét, és bárcsak haladnál is mindig előre ennek a dicsőségnek az
útján Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akinek tisztelet, hatalom és dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.” /A jeruzsálemi hitmagyarázatokból - misztagógia - IV. sz. / Misztagógia jelentése: bevezetés a misztériumba/. Az ősegyház a keresztség utáni időszakot misztagógikus fázisnak hívta, amelyben az újonnan beavatott /megkeresztelt, megbérmált, áldozáshoz járult/ tagot tovább segítette abban, hogy elmélyülhessen a húsvéti misztériumban, illetve a szentségi élet gyakorlatában./
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 4. hétfő: 7 -; 18 - ● Április 5. kedd: 700 + Erzsébet, Gyula és élő + családtagjaiért; 1830 élő és + családtagokért ● Április 6. szerda: 700 + Margit édesanya l.ü.; 1830
+ szülőkért és élő gyermekekért ● Április 7. csütörtök: 700 UNUM szándékára; 1830 +
Magyari Ferenc 2. évfordulója ● Április 8. péntek: 700 + Terézia és Magdolna l.ü.; 1830
int. priv. ● Április 9. szombat: 700 + János l.ü.; 1830 + György és Klára l.ü.
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