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v Május hónapban minden este a szentmisék után
közösen imádkozzuk el a lorettói litániát. ez alól
kivételt képeznek az egyházzenei hónap hangversenyei, amikor a litániát a szentmise előtt 3/4 6-kor
kezdjük.

v Az egyházzenei hónap keretében május 20-án,
szombaton az esti szentmisében és azt követően
PeRNeczKy BAlÁzS orgonaművész, május 21-én, vasárnap este pedig DR. BeDNARIK ANASzTÁzIA orgonaművész fog közreműködni.
v Május 21-én, vasárnap délután fél öttől karitászgyűlés lesz. minden önkéntes megjelenésére számítunk.

v Pünkösdhétfőn, június 5-én plébániai lelkinapot
tartunk. meghívott vendégünk NOBIlIS MARIO atya
lesz, aki a teremtett világ védelméről fog beszélni a
„laudato si” pápai enciklika alapján. előadása
délelőtt 10 órakor kezdődik. Az előzetes programot
kitettük a faliújságra. A nap témájához kapcsolóan
már most jelezzük a híveknek, hogy a szokásos
gulyásleves ebédhez mindenki hozzon magával
poharat, tányért és kanalat, mert nem szeretnénk a
környezetünket műanyag tányérokkal, poharakkal
terhelni. Ebédet azoknak tudunk adni, akik május
28-ig előzetesen bejelentkeznek. A szentmise kivételesen délután 5 órakor kezdődik. A nap sikeréhez
mindig nagymértékben hozzájárul a kedves hívek
sütije, melyet most is szeretettel kérünk.

v Kérjük a kedves híveket, ne feledkezzenek el
adójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról, melyre
elektronikusan, vagy papír alapon május 22-ig van
lehetőség. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy
akinek az adóhatóság készíti, vagy készítette el
adóbevallását, annak postán, vagy személyesen,
külön el kell juttatni az adóhivatalba az eGySzA
jelű rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító
jellel ellátott borítékban. A kedvezményezett adószáma a TéKA alapítvány esetén: 18466766-1-06, a
kedvezményezett technikai száma a Magyar Katolikus egyház esetén 0011. Felajánlásukat közösségünk nevében hálásan köszönjük.

PÜNKÖSDHéTFő lelKINAP 2017. június 5.
Tervezett program
KÖzÖS OTTHONUNK A TeReMTeTT vIlÁG

9.30-10.00: regisztráció
10.00: Köszöntő – Dr. benyik György
Nobilis márió előadása a teremtett világ védelméről a
„laudato’si” enciklika alapján
10.50-11.00: Szünet – csoportbontás
11.00 – 11.45: Kiscsoportos beszélgetés a témáról
11.45 – 12.15: megosztás
10.00-12.30: A szomszédos kiserdő takarítása a
cserkészek vezetésével – gyermek program
10.00-12.30: Kézműves és játék foglalkozás kicsinyeknek a hitoktatók vezetésével
12.30: ebéd
14.00-15.00: Játékos alkotások a fiatalok által gyűjtött
hulladékok felhasználásával a cserkészek vezetésével
Kicsinyek énektanulása (Ferentziné márti, Szűcs Péter)
A teremtésvédelemi praktikák a mindennapokban:
14.00-16.00: régi népi gyermekjátékok (Kalocsainé
Kati)
15.00-16.00: Nagyi praktikái (lakóné marika)
Nulla hulladékos baba (Perényiné Kati)
energiatakarékosság a háztartásban (Szeles istán)
ehető vadnövények (Prónai istván)
Szelektív hulladékgyűjtés (Kalocsai tibor)
Környezetkímélő háztartás (Prónainé Csilla)
Ökológiai lábnyom számítása (Zólyomi Norbert)
„roll up” készítés (máramarosi mária)
16.00: Kicsinyek énekei a teremtett világról
A fiatalok által gyűjtött hulladékok felhasználásával
készített alkotások bemutatása, értékelése
16.30: Énektanulás a szentmisére, templom berendezés
17.00: Szentmise – Kézzel másolt biblia ünnepélyes
bevitele és elhelyezése – Felnőtt keresztelés a
szentmisében

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)

„Ne nyugtalankodjék a szívetek!”

XV. évfolyam v 19. (634.) szám

Hirdetések

A nyugtalanság hozzátartozik életünkhöz. Mindenki életében van egy életkor,
amelyhez különösen hozzátartozik a
nyugtalanság. Aki nyugtalan, az gyakorta izgatott, hajlamos az aggódásra, vagy
állandóan aggodalmaskodó, a nyugtalan
ember telve van feszültséggel, minden
tettét egy belső szorongás irányítja, és
másokat sem hagy nyugodni, félelmet érez
éjjel és nappal, zaklatott és következetlen
minden munkájában. Jézus az őt körülvevő ellentétek ellenére, minden nyugalom forrásának tekinthető és a jelen evangéliumban is arról beszél, ami miatt minden ember a leginkább nyugtalan, mivel
nem tudja, milyen sorsot reméljen a halál
után. Jézus megnyugtatni akarja tanítványait, nem azért beszél a jövőről, hogy
szorongásokkal ajándékozza meg, hanem
nyugalmat akar hozni az életükbe, amikor
megmutatja, képes feltámadni a halál
után, sőt képes feltámasztani másokat is.
Dr. beNyiK GyÖrGy

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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HÚSVÉT
5. V ASÁRNAPJA

Olvasmány

Apcsel 6,1-7

Azokban a napokban, amikor
a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a
görögök közt a zsidók ellen,
hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. ezért a tizenkettő
összehívta a tanítványokat, és így
szóltak hozzájuk:
„Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk isten igéjét, s az
asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül,
testvérek, hét jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket
megbízhatunk ezzel a feladattal.
mi pedig majd az imádságnak és
az ige szolgálatának szenteljük
magunkat.”
tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel
eltelt férfit, aztán Fülöpöt és
Prohóruszt, Nikánort és timont,
Parmenászt és miklóst, az antióchiai prozelitát. Az apostolok elé
állították őket, azok pedig
imádkoztak felettük, és rájuk
tették kezüket.
És az isten igéje tovább terjedt,
úgyhogy a tanítványok száma
igen megnőtt Jeruzsálemben.
még a papok közül is tömegesen
hódoltak meg a hitnek.

vÁlASzOS zSOlTÁR
zsolt 32

Kegyes szemed legyen rajtunk,
tebenned van bizodalmunk.
Szentlecke

1 Pét 2,4-9

Szeretteim! menjetek az Úrhoz, az élő
sziklához, amelyet az emberek ugyan
elvetettek, de isten kiválasztott, és felmagasztalt. mint élő kövek, épüljetek fel rá
lelki házzá, szent papsággá, hogy istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok
Jézus Krisztus által. ezért mondja az Írás:
Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent,
aki hisz benne.
Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a
dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik:
A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett; a botlás köve és a botrány
sziklája. elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.
ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép
vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára.

AllelUjA

jézus mondja: „én vagyok az út,
az igazság és az élet.
Senki sem jut Atyámhoz,
csak általam.”
(jn 14,6)

AllelUjA

evangélium

jn 14,1-12

Abban az időben Jézus így szólt
tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek!
Higgyetek az istenben, és bennem is
higgyetek. Atyám házában sok hely
van. Ha nem így lenne, mondtam volnae: elmegyek és helyet készítek nektek?
Ha majd elmegyek és helyet készítek
nektek, ismét eljövök, és magammal
viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek,
ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az
utat oda, ahova én megyek!”
ekkor tamás így szólt: „Uram, mi
nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan
ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt
felelte: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet. Senki sem juthat el az Atyához,
csak általam. Ha engem ismernétek,
Atyámat is ismernétek. De mostantól
fogva ismeritek őt, és látjátok.”
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd
meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „már olyan
régóta veletek vagyok, és nem ismersz
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az
Atyát is. Hogyan mondhatod hát: mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed
talán, hogy én az Atyában vagyok s az
Atya énbennem? A szavakat, amelyeket
hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy
én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a
tetteimért higgyétek!
bizony, bizony mondom nektek: Aki
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket
fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet
azoknál, mert én az Atyához megyek.”

