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OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10, 34a. 37-43)
Péter pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az
Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen az élők és holtak bírája.
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.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ezt a napot az Úristen adta * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 2, 6-11)
Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. A keresztség által öltözünk be az
ő halálába és feltámadásába. - „Isten vele együtt minket is feltámasztott''. A vele való új
közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk.
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 meghalta-

tok, és életetek Krisztussal az Istenben
van elrejtve.
Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is
megjelentek a dicsőségben.

ALLELUJA Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. (1 Kor 5, 7b-8a)
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 1-9)
Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott A megjelenésekben meggyőződtek arról,
hogy ugyanaz a személy áll előttük, mint akit halála előtt ismertek, ugyanazzal a szeretettel és a megváltás művének a befejezésével. Itt minden szent és meggyőző. Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását, de a hitet a megjelenés adta. Ennek tartalma az,
hogy Jézus a valóságos halálon át ment át a valóságos örök életbe, s ezzel megmutatta,
hogy mi a földi élet egyetlen célja.
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 lát-

ta 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.

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ISTEN ÁLDOTTA, ÜDVÖS ÜNNEPLÉST,
A FELTÁMADOTT BÉKÉJÉT KÍVÁNJUK!
TEMPLOMUNK HÍREI
 Köszönet mindazoknak, akik személyes szolgálatukkal hozzájárultak Húsvét méltóbb ünnepléséhez: takarítás, liturgikus-, zenei szolgálat, adományok!
 Egyházmegyei képes album – a megrendelők átvehetik a sekrestyében.
 Húsvéthétfő – szentmisék reggel 8, - és este fél 7 - kor.
 Elsőpéntek – húsvét nyolcadában. A szentmise után Jézus Szíve litánia.
 VII. Isteni Irgalmasság Konferencia - 2016. április 2-án szombaton a Mátraverebélyszentkúti Nemzeti Kegyhelyen.
 Titokcsere – Rózsafüzér – április 2. – szombat - 1/2 6-tól imádkozzuk a rózsafüzért.
 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).
 Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét, Húsvét
után, április 4-én, hétfőn ünnepeljük.
 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
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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 – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
„A II. Vatikáni Zsinat után világszerte ismert kifejezéssé vált a „húsvéti misztérium”. Egyre gyakrabban találkozunk vele mind a teológiában, mind a liturgikus imádságokban. Ha
egészében lefordítják magyarra, „húsvéti titoknak” mondják a legtöbbször. De mivel a „titok” szó félreérthető és néha félrevezető is, gyakran mindjárt a konkrét jelentéssel fordítják a misztériumot, ahogyan a tartalom és szövegösszefüggés szerint legjobban odaillik:
szentmisének, szentségnek, ünnepnek stb. A misztérium szó ugyanis egyáltalán nem hétköznapi értelemben vett titkot jelent, és egyáltalán nem olyan dolgot, amit nem lehet megérteni és felfogni. A misztérium – ahogyan már Szent Pál is használta – olyasmit jelent,
ami kinyilvánul, jelenvalóvá lesz, jelek által felfogható és megismerhető: Isten megjelenését, akaratának és szeretetének kinyilvánulását jelenti.
Isten üdvözítő szeretete Jézus Krisztusban nyilvánult ki tökéletesen. Jézus egész élete
misztérium. Életének a csúcsa, legnagyobb és legjelentősebb eseménye: az ő halála és feltámadása (ide számítva mennybemenetelét, megdicsőülését is). Ezt a végtelen értékű
krisztusi eseményt foglalja össze a „húsvéti misztérium” kifejezés. A liturgiáról szóló zsinati megnyilatkozás (a liturgikus konstitúció) ezért állítja ezt a kifejezést mind az üdvtörténeti teológiai szemlélet, mind a gyakorlati keresztény élet központjába: „Az emberek
megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt a művét, amelyet az isteni hatalom nagy
jelei mutattak meg előre az Ószövetség népének, Krisztus, az Úr beteljesítette. Elsősorban
boldogságot adó szenvedésének, a halálból való feltámadásának és dicsőséges mennybemenetelének húsvéti misztériuma által, mert ebben 'halálunkat a maga halálával lerontotta,
és feltámadásával visszaállította az életet' (húsvéti prefáció).” (Lit. Konst. 5. pont.)
A húsvéti misztérium jelentésének azonban csak egyik részét foglalja össze a kifejezés
történeti vonatkozása, vagyis hogy Jézus földi életére, legfőképpen halálára és feltámadására utal, és ezekre emlékeztet. Jézus Krisztus élete ugyanis nem egy emberi élet a sok közül, hanem egyetemes élet az emberekért. Mindenki életéért való élet, még pontosabban
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(így is lehet mondani): mindenki élete. Múltra, jelenre és jövőre vonatkozó élet, ahogyan
korunk neves teológusa, Gottlieb Söhngen írja: „Krisztus üdvözítő tetteinek kettős, vagy
helyesebben, hármas oldala van. Először is történelmi tények, s mint ilyenek egyszeriek,
és a múló időhöz tartoznak visszahozhatatlanul. De mégsem puszta történések vagy tények, hanem üdvtörténések vagy üdvtények… Isten Lelke által, aki maga az örök élet és
az örök élet teremtője, Krisztus üdvözítő tettei tovább élnek és jelen vannak. Krisztus üdvözítő műve tehát történelem és misztérium egyszerre. Mint isteni misztérium állandó jelenben él tovább Isten Lelke által. Krisztus üdvözítő tettei továbbá tanító és kötelező példa
is a mi erkölcsi törekvéseink számára. Krisztus üdvözítő műve tehát történelmi tény, isteni
misztérium és erkölcsi minta.”
A húsvéti misztérium így nemcsak emlékezés számunkra, hanem krisztusi tanúságtételünk alapja, életelv a jelenben és jövőnk (reménységünk) ereje. A keresztény
élet csak a halál és feltámadás kettősségéhen és együvé tartozásában valósulhat meg, mert
„nagypénteket és húsvétot csak úgy nézhetjük, mint szigorúan egységes eseménynek,
Krisztus egzisztenciájának két, lényegileg egymásra vonatkozó megnyilvánulását.” /KARL
RAHNER, Húsvéti misztérium/
AZ IMAAPOSTOLSÁG ÁPRILISI SZÁNDÉKAI
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott:
Egyetemes: Hogy a kisebb birtokon gazdálkodók értékes munkájukért igazságos jövedelemhez jussanak.
Evangelizációs: Hogy Afrika keresztényei politikai és vallási feszültségek között élve tanúságot tegyenek Jézus Krisztusban való hitükről és szeretetükről.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 28. hétfő: 800 Társaság szándékára; 1830 Társaság szándékára ● Március 29.
kedd: 700 Társaság szándékára; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü. ● Március 30.
szerda: 700 -; 1830 - ● Március 31. csütörtök: 700 - 1830 Társaság szándékára ● Április 1.
péntek: 700 -; 1830 + János emlékére. ● Április 2. szombat: 700 + Fhoszné Erzsébet l.ü.;
1830 + szülők l.ü.
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