2017. május 21.

v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát.

v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozása május 26-án, pénteken
10 órakor kezdődik a közösségi
házban. minden nyugdíjas testvért
szeretettel várunk.

v Május 28-án, vasárnap espereskerületi Mária zarándoklat lesz
Szegeden. A zarándokok tátra térre
előreláthatólag 12.50-re érkeznek
meg, illetve indulnak tovább a rókusi templomhoz. A nap részletes
programját a faliújságra és az újságos
asztalra kitettük.

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. A programot kitettük a faliújságra. A nap témájához kapcsolódóan 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.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

ebédet azoknak tudunk adni, akik
május 28-ig előzetesen bejelentkeznek.
A szentmise kivételesen délután 17 órakor kezdődik. A nap sikeréhez mindig
nagymértékben hozzájárul a kedves hívek sütije, melyet most is szeretettel
kérünk.

„Az Igazság Lelke”

v Május 22-én, hétfőn még be lehet adni
az adóbevallásokat. Kérjük adójuk 1%át ajánlják fel a Katolikus egyháznak,
illetve a TéKA alapítványnak. Köszönjük!

XV. évfolyam v 20. (635.) szám

Hirdetések

Ha bennünk az Isten Lelke lakozik, akkor képesek vagyunk létrehozni azt a valóságot és azt
az országot, amelyet az Isten készített az embereknek. Az Igazság Lelke ezért olyan fontos kifejezés Jézus búcsú beszédében. Jézus igazsága
mellett, az erkölcsi igazságok mellett elkötelezett embereket egyszerűen csak „igaz ember”nek szoktuk nevezni. Számtalan igaz ember
létezik, ismeretlenül és izoláltan egymásról
nem is tudva. De számtalan olyan ember is létezik, aki gyűlöli mindenki másnak az igazságát, és ezek legtöbbször igen szoros kapcsolatban vannak egymással. Megszervezik kapcsolatrendszerüket, anyagilag érdekeltek egymás támogatásában. Csak igazat tudok adni
Marót Egonnak, aki azt írta: „Hol tartana az
emberiség, ha a becsületesek is oly buzgón
összetartanának, mint a hitványak?” Ez az
emberi fölismerés nagy vád, minden keresztényre és minden Krisztus követő számára. De
ez a felismerés egy kicsit az Isten előtt is vádol
bennünket, úgy tűnünk fel, mint akik megismertük az Igazság Lelkét, de nem vagyunk
képesek összefogva, közösségileg követni.
Legfeljebb siránkozni, hogy nincs igazság a
földön. De hogyan legyen igazság a földön, ha
nincs, aki megteremti?
Dr. beNyiK GyörGy

A Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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HÚSV ÉT
6. VASÁRNAPJA

olvasmány

ApCsel 8,5-8. 14-17

Abban az időben:
Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A
tisztátalan lelkek ugyanis nagy
kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta
meggyógyult. Nagy lett az öröm
abban a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották,
hogy Szamaria befogadta az
isten szavát, elküldték hozzájuk
Pétert és Jánost. mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy
szálljon le rájuk a Szentlélek.
mert addig még nem szállt le
rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. rájuk
tették tehát a kezüket, és azok
megkapták a Szentlelket.
válASzoS zSolTár
zsolt 65

Minden föld Istent dicsérje!

Szentlecke

1 Pét 3,15-18

Szeretteim! Urunkat, Krisztust
szentül tiszteljétek szívetekben!
legyetek mindig készen arra,
hogy mindenkinek válaszolni
tudjatok, aki csak kérdezi, mi az
alapja reményeteknek. De ezt
szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik
Krisztusban való szép életetek
miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az
isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az
igaz a bűnösökért, hogy istenhez
vezessen minket. test szerint
ugyan megölték őt, de a lélek
szerint életre kelt.

AllelujA

jézus mondja: „Aki szeret
engem, megfogadja szavamat.
Atyám is szeretni fogja, és
hozzá költözünk.
(jn 14,23)

AllelujA

evangélium

jn 14,15-21

Abban az időben Jézus így
szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok
meg parancsaimat. Én pedig
kérni fogom az Atyát, és ő más
Vigasztalót ad majd nektek: az
igazság lelkét, aki örökre veletek
marad. A világ nem kaphatja
meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik.
Nem hagylak árván titeket:
visszajövök hozzátok. rövid idő,
és már nem lát engem a világ. ti
azonban láttok, mert én élek, és ti
is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok
majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig
tibennetek. Aki ismeri és teljesíti
parancsaimat, az szeret engem.
Aki pedig szeret engem, azt
Atyám is szereti, én is szeretni
fogom, és én megmutatom neki
magamat.

