2017. október 1.

v Októberben, minden nap a
szentmisék előtt este fél 6-tól
közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, ezért a kedd esti vesperást 17 órakor kezdjük.

v Az engesztelő imahét hazánkért és a békéért otthon
végzendő imáit Szűz mária,
magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt, október 1-től 7-ig kell
mondani.
v Október 6-án, pénteken du. 5
órától a plébániai közösségi
teremben a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz, melyre
minden tagot szeretettel várunk.
v Megjelent a Szőlőfürt ünnepi dupla száma, melynek önköltségi ára: 250.- Ft. Vigyünk
belőle ismerőseinknek, rokonainknak.
(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v Az egyházmegyei karitász
felhívása:

Visszatérő őszi programunk az
Alkotóház, mely a Karácsonyi
Karitász Vásárt készíti elő. A
különféle ajándék- és dísztárgyak
készítésének helyszíne az Ágota
Kulturális és Közösségi Központ
(Csongor tér 8.), ideje keddenként 15
és 18 óra között, október 3-tól
november 28-ig. Szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen bekapcsolódik az örömszerzés ilyen közvetett formájába.
A vásár célja a szegények karácsonyának ünneppé tétele, főként tüzelő segély formájában.

„az igazságosság útján járva”

XV. évfolyam v 29. (644.) szám

Hirdetések

A mai szentírási szövegek mondanivalója teljes összhangban áll egymással.
Az isteni igazság nemcsak arra való,
hogy megismerje az ember, de aszerint
is kell élnie. Az erkölcsi tanítást nem
csupán hirdetni kell, hanem tettekre is
kell váltani. Ha igent mond valaki az
Úrnak, azt cselekedeteinek is tükröznie
kell. Aki önmagát előbbrevalónak érzi
azért, mert a kiválasztottakhoz tartozik,
és ugyanakkor viselkedése nincs szinkronban a krisztusi útmutatással, az nem
teljesíti az Atya akaratát. Jézus arra
hívja fel figyelmünket, hogy a bűnbánatot tanúsító ember közelebb áll az üdvösséghez, mint a fennhéjázó, magát
igaznak tartó hívő. Az elmúlt hetek példabeszédeihez hasonlóan itt is az kap
hangsúlyt, hogy Isten mindenkit arra az
útra hív, amely a mennyországba vezet.
Járjunk rajta mi is!
Zólyomi Norbert

A Szeged-Tarjánvárosi Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja

Szőlő-leVél

lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
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ÉVKÖZI
26. VASÁRNAP

olvasmány

ez 18,25-28

Így szól az Úr:
„Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, izrael háza: Vajon az én utam nem
igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz
elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal
meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
Amikor a bűnös elfordul a
bűntől, amelyet elkövetett, s a
törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. belátja
bűneit és elfordul tőlük, azért
életben marad és nem hal meg.”

VálASzoS zSolTáR
zsolt 24

Em l ék ezzél m eg, Ur a m,
ir g a l m a ssá g o d r ó l.
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,
ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint,
mert te vagy üdvözítô Istenem,
szüntelenül benned bízom.

Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram,
és könyörületességedrôl, mely öröktôl való.
Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére,
jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal.

Az Úr igazságos és jóságos,
ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli,
a szelídet útjára tanítja.

Szentlecke

Fil 2,1-11

testvéreim!
Ha ér valamit a Krisztusban adott
buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és
együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy
lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem
hiú dicsőségvágyból! egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse
senki csak a maga javát, hanem a
másét is!
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok
magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint isten, az istennel
való egyenlőséget nem tartotta
olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez.
megalázta magát, és engedelmes lett
a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
ezért isten felmagasztalta őt, és
olyan nevet adott neki, amely felette
áll minden névnek, hogy Jézus
nevére hajoljon meg minden térd a
mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az
Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus
Krisztus az Úr!

AllelujA

Jézus mondja:
„Juhaim hallgatnak szavamra,
ismerem őket
és a nyomomban járnak.”
(Jn 10,27)

AllelujA

evangélium

Mt 21,28-32

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
„erről mi a véleményetek? egy
embernek két fia volt. odament az
egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam,
menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! –
A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és
mégis kiment. odament a másikhoz,
és annak is szólt. Az így válaszolt:
Szívesen, uram!«, menni azonban
nem ment. Kettőjük közül melyikük
teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”
erre Jézus így szólt hozzájuk:
„bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek isten országában. mert eljött
hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a
vámosok és utcanők viszont hittek
neki. És ti, akik mindezt láttátok,
még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

