Hirdetések

2017. október 15.

v Októberben, minden nap a
szentmisék előtt este fél 6-tól
közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, kivéve kedden, amikor a vesperás miatt 17 órakor
kezdjük az imádságot.

„A menyegző kész, de...”

XV. évfolyam v 31. (646.) szám

v A Pasztorális Helynökség
CsaládKözPontja hívja az érdeklődőket a Családegyetem
következő kurzusára. Dr. mihalec Gábor pár- és családterapeuta tart előadást 2017. október
17-én, kedden 18-kor a szegedi
Katolikus Házban „Szex és hűség” címmel. további információk a plakáton és szórólapon szereplő elérhetőségeken
olvashatók.

v Október 22-én, vasárnap délután fél öttől karitász gyűlés
lesz a közösségi házban. minden önkéntes megjelenésére
számítunk.

A mai példabeszéd tényként kezeli az
izajási jóslatot: kivétel nélkül mindenki részesülhet az üdvösségben. A
Fiú tiszteletére rendezett lakoma jelzi,
hogy a megváltás megtörtént. Ennek
ünneplésére szól az Atya meghívása.
Aki visszautasítja, vagyis nem hisz
Jézus evangéliumában, önmagát zárja
ki a mennyországból. Ezt ugyan Isten
megengedi, de az Izraelnek kínált
lehetőséget felajánlja más nemzeteknek. Ám a keresztények részéről súlyos hiba lenne azt gondolni, hogy
csupán a meghívás elfogadása elegendő az üdvözüléshez. A keresztségben
magunkra öltött menyegzős ruhát
tisztán kell megőriznünk az ítéletig.
Életvitelünknek mindvégig krisztusinak kell maradnia: Istenhez méltó
viselkedésünkkel igazolhatjuk, hogy mi
is készen állunk, nemcsak a menyegző!
Zólyomi Norbert

A Szeged-Tarjánvárosi Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja

Szőlő-levél

lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
De s ign é s tör 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)
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ÉVKÖZI
28. VASÁRNAP

olvasmány

Iz 25,6-10a

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez
minden nemzetnek ezen a hegyen.
lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros,
legjava falat, és erős színbor.
És ezen a hegyen leveszi a leplet,
amely minden népet betakart,
és a fátyolt,
amely minden nemzetet elborított.
Örökre megsemmisíti a halált.
istenünk, az Úr letörli a könnyet
minden arcról,
lemossa népéről a gyalázatot,
lemossa az egész földön.
Ő, az Úr mondta ezt.
Azon a napon majd így beszélnek:
Íme, a mi istenünk!
benne reméltünk,
hogy ő megszabadít minket.
Ő az Úr, s mi benne bíztunk.
Örüljünk és ujjongjunk
szabadításának!
lám az Úr keze megpihen e hegyen.

válASzoS zSolTáR
zsolt 22

Otthonom lesz az Isten háza
mindörökké szünet nélkül.

Szentlecke

Fil 4,12-14. 19-20

testvéreim!
tudok nélkülözni, de tudok
bőségben is élni. megszoktam
mindig mindent: a jóllakást és az
éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. mindenre képes vagyok
abban, aki nekem erőt ad.
mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok.
Az én istenem, gazdagságának
mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd
a Jézus Krisztus által elnyert
dicsőségben. legyen dicsőség istennek, a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen.

AllelujA

urunk, jézus Krisztus Atyja,
világosítsa meg lelkünket,
hogy megértsük,
mily reménységre
hívott meg minket.
(ef 1,17-18)

AllelujA

evangélium

Mt 22,1-14

Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a
nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint
amikor egy király menyegzőt rendezett
a fiának. elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a
menyegzőre. Ők azonban nem akartak
jönni. erre más szolgákat küldött:
„mondjátok meg a meghívottaknak:
Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és
hizlalt állataim leöltem. minden készen
áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok
mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik
az üzlete után nézett. A többiek pedig a
szolgáknak estek: összeverték, sőt meg
is ölték őket. A király nagy haragra
lobbant. elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz:
„A menyegző kész, de a meghívottak
nem voltak rá méltók. menjetek hát ki
az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A
szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak,
gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.
Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. megszólította: „barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs
menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. erre a király megparancsolta a
szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek
meg, és dobjátok ki a külső sötétségre!
ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

