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Olvasmány
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. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek 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.”

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.

Evangélium
Mk 16, 15–20
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a
jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat
vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az
Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt
munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Volt egyszer egy vallásos, jámbor asszony, akit eltöltött az Isten iránti szeretet.
Minden reggel templomba ment. Az úton a gyermekek köszöntötték, koldusok csatlakoztak hozzá, de ő annyira elmerült áhítatosságában, hogy még csak észre sem
vette őket.
Egyik nap hasonlóképp haladt az utcán, és éppen az istentisztelet idejében ért a
templomhoz. Lenyomta a kilincset, de az ajtó nem nyílt ki. Ismét és erősebben
nyomta, de az ajtó be volt zárva. Elkeseredve a gondolattól, hogy évek óta először
elmulasztja az istentiszteletet, és nem tudván, hogy mit csináljon, felnézett. És akkor ott, pontosan az orra előtt, megpillantott egy kis cédulát az ajtóra szegezve.
Ez állt rajta: Itt vagyok kint.
Anthony de Mello
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Plébániánk nyári napközis tábort és hittanos tábort is szervez a gyerekeknek. A táborok részletei és jelentkezési lehetőség a hitoktatóknál és a
plébániai irodában lehetséges.
Május hónap minden napján a loretói litániát imádkozzuk az esti szentmisék után.
Az adóbevallások leadásának határideje május 20-án, szerdán van. Eddig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelemadó 1-1%-áról. Az erre szolgáló rendelkező nyilatkozatok az újságos asztalon megtalálhatók vagy
honlapunkról letölthetők.

Május 30-án szombaton tartjuk egyházközségi majálisunkat a Katolikus
Házban. A jelentkezés és a program részleteit a kihelyezett szórólapokon
olvashatják.
Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket a szegedi espereskerület Máriazarándoklatára május 31-én, vasárnap. Részletek a kihelyezett plakáton
és szórólapokon olvashatók.
Belvárosi R. K. Plébánia
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