2017. június 4.

v Június 5-én, Pünkösdhétfőn plébániai lelki napot 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 résztvevőktől
kérjük, hogy a szokásos gulyásleves
ebédhez mindenki hozzon magával
tányért, kanalat és poharat, mert
nem szeretnénk a környezetünket
műanyag tányérokkal, poharakkal
terhelni. A szentmise kivételesen
délután 5 órakor kezdődik. A nap
sikeréhez mindig nagymértékben
hozzájárul a kedves hívek sütije,
melyet most is szeretettel kérünk.

v Június 9-15. között plébániai közösségünk nyaralása lesz erdélybe.
mivel a csoportot plébános atya is elkíséri, hétköznapokon és jövő vasárnap 18 órakor igeliturgia lesz. Szombaton az esti és a vasárnap délelőtti
szentmisét helyettesítő atya fogja
tartani. Köszönjük a kedves hívek
megértését és imádkozzunk az út
sikerességéért.

v Június 18-án, vasárnap 10 órakor
lesz a hittanos gyerekek tanévzáró
szentmiséje, a te Deum.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

Ekkor mutatkoznak be a közösségnek a leendő elsőáldozók. Kérjük a
gyerekeket, szüleiket, hogy a nyári
szünetben is rendszeresen járjanak
szentmisére. ezen a napon lesz
Úrnapja, ezért a szentmise után
körmenetet tartunk a téren.

v A Szeged-Csanádi egyházmegye várja azoknak a szabad állapotú érettségizett, vagy diplomás
férfiak jelentkezését, akik osztatlan szívvel kívánják Krisztust követni és papi hivatást éreznek
lelkükben. A szemináriumba való
jelentkezéshez szükséges: kézzel írt,
a főpásztornak címzett felvételi
kérelem, rövid életrajz, keresztlevél-másolat, érettségi bizonyítvány fénymásolata és plébánosi
ajánlás. Az érdeklődők a plébános
atyától részletes tájékoztatást kaphatnak.
v Mai perselygyűjtésünket egyházmegyei célokra ajánljuk fel.
Kérjük a hívek nagylelkű adományait.
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)

„Vegyétek a Szentlelket!”

XV. évfolyam v 22. (637.) szám

Hirdetések

Ebben a jelenetben Jézus és a Szentlélek nem
különül el egymástól, mint az Apostolok Cselekedetei elbeszélésben, hanem Jézus lelkének hatásaként jelenik meg, amely a tanítványokban
működik. A Szentlélekről szóló tanítást vagy a
Szentháromság összefüggésében fejtették ki később a teológusok, vagy a hit megerősítésének
és az egyházban ható Jézus tanításának a felelősévé, őrzőjévé tették. Jézus tanítványainak
gondolkodását nemcsak az ő szavai, hanem
tettei és a vele átélt élmények is befolyásolják.
Ez a hármas hatás kölcsönösen erősíti egymást
és célja egy olyan keresztény személyiség kialakítása, aki nem Jézus szavait szajkózza csupán,
hanem belülről érti gondolkodását és Isten
szándékát. A keresztény ember előbb Jézus történetével, aztán tanításával találkozik, majd
egyre jobban megérti viselkedési módját. Csak
akkor, amikor elérkezik a felnőtt korba, válik
képessé arra, hogy megértse Jézus lelkét is.
Ennek a belső megértésnek kulcsszerepe van
Jézus valódi megértésében és a tanítványi elköteleződés folyamatában.
Dr. beNyiK GyÖrGy

a Szeged-Tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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apCsel 2,1-11

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti
teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás
támadt az égből, mintha heves
szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt
voltak. majd lángnyelvek tűntek fel,
és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. mindannyiukat eltöltötte
a Szentlélek, és nyelveken kezdtek
beszélni, ahogyan a lélek indította
őket.
ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás
támadt, nagy tömeg verődött össze.
Nagy volt a megdöbbenés, mert
mindenki a saját nyelvén hallotta,
amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
„Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan
hallhatja hát őket mindegyikünk a
saját nyelvén, amelyben született?
mi, pártusok, médek, elamiták; és
mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának,
Frigiának és Pamfiliának lakói;
egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és rómából való zarándokok;
zsidók és prozeliták, krétaiak és
arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik
isten csodás tetteit!”
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Lelkedet,
Istenünk:
újítsd meg a föld színét.
Szentlecke

alleluja

jöjj el, Szentlélek isten, töltsd
el híveid szívét,
és szereteted tüzét gyullaszd
föl bennünk!

alleluja

1 Kor 12,3b-7. 12-13

testvéreim!
Senki sem mondhatja magától:
,Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek
által.
A lelki adományok ugyan
különfélék, a lélek azonban
ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék
a csodajelek is, de isten, aki mindenben mindent véghezvisz,
ugyanaz. A lélek ajándékait
mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
A test ugyan egy, de sok tagja
van. A testnek ez a sok tagja
mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. mi ugyanis mindnyájan
egy lélekben egy testté lettünk
keresztségünk által: akár zsidók,
akár pogányok, akár rabszolgák,
akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek
töltött el.

evangélium

jn 20,19-23

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 megismételt: „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.”

