Hirdetések

2017. november 19.

v November 21-én, kedden este
7 órától képviselő-testületi
gyűlés lesz a közösségi házban.
minden tag megjelenésére számítunk.

v A Nyugdíjas Klub következő összejövetele november 24én, pénteken 10 órakor lesz a
Közösségi házban. minden
nyugdíjas társunkat szeretettel
várunk.

(folytatás a belső oldalról)

v idén is szeretnénk közösen
megtölteni a Mikulás puttonyát.
ezért a jövő héten az előtérbe kiteszünk egy kosarat, amibe bele lehet tenni azt az édességet, amiről le
tudunk mondani és azt a játékot,
ami még jó állapotban van.
v Mai perselygyűjtésünket a
Karitász javára ajánljuk fel.

(folytatás a hátoldalon)

VX. évfolyam v 36. (651.) szám

v Jövő vasárnap, november 26án, vasárnap a délelőtti szentmisében lesz a jubiláns házasok megáldása. Aki szeretné
ebben a szentmisében megújítani házassági fogadalmát, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy jelezze ezt az irodában.

v Örömmel hirdetjük a kedves
híveknek, hogy a harang javítására 151.940 Ft jött össze,
amely a kiadásokat fedezte.
Hálásan köszönjük kedves híveink nagylelkű adományait.

A talentumok

Lelki tükör ez az evangéliumi
történet, mely bennünket, keresztényeket vizsgál. Mi, a
megkereszteltek őrizzük Isten
országát, mint átadhatatlan
titkot, vagy működtetjük azt?
Csak gyönyörködünk az evangélium legszebb mondataiban,
de a félelem megfoszt attól,
hogy valamit is tegyünk vele?
Isten mindennap munkálkodik,
Jézus minden nap körbejárt
bemutatva Isten művét, a könyörületet, a megértést, a vigasztalás és megváltás művét.
Sőt ezt akarja rajtunk keresztül
is működtetni. Hát mi, min
munkálkodunk?
DR. BeNyIK GyÖRGy

A S z e g e d - Ta r j á n v á r o s i
Szent Gellért Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja

Szőlő-levél

lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
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Olvasmány Péld 31,10-13. 19.20. 30-31

Derék asszonyt ki talál?
Értéke a gyöngyét messze meghaladja.
Férje egész szívével ráhagyatkozik,
és nem jár rosszul vele.
Mindig javára van, sohasem kárára,
életének minden napján.
előteremti a gyapjút és a kendert,
és mindent beszerez ügyes kézzel.
Kinyújtja karját a guzsaly után,
és kezével megfogja az orsót.
Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,
a szűkölködőnek meg karját nyújtja.
Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,
de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.
Magasztaljátok keze munkájáért,
és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

VÁLASZOS
Zsolt 127

Z S O LT Á R

Boldog az az ember,
aki féli az Istent.

Szentlecke

1 Tessz 5,1-6

Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének
idejét és óráját illeti, arról nem szükséges
írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr
napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: „Béke és biztonság”,
akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak
a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz
menekvés számukra!
De ti, testvérek, nem jártok sötétségben,
hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne
titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a
nappal fiai vagytok.
Nem vagyunk az éjszakáé, sem a
sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek,
hanem legyünk éberek és józanok!

ALLeLuJA

Maradjatok bennem
és én bennetek maradok,
mondja a mi urunk,
aki bennem marad,
az bő termést hoz.
(Jn 15,4a és 5b)

ALLeLuJA

evangélium

Mt 25,14-30

Abban az időben Jézus a következő
példabeszédet mondta tanítványainak:

egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Aki öt talentumot kapott, menten
elkezdett vele kereskedni, és másik
ötöt nyert rajta. ugyanígy az is, aki
kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az
pedig, aki csak egyet kapott, elment,
ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe
urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a
szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott:
hozott másik ötöt is, és így szólt:
„uram, öt talentumot adtál nekem,
nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr
így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, so-

kat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt
nyertem rajta.” Az úr így válaszolt:
„Jól van, te derék és hűséges szolga! A
kevésben hű voltál, sokat bízok rád:
Menj be urad örömébe!”
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is
aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is
szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a
földbe a talentumodat. Nézd, ami a
tied, visszaadom neked.” Válaszul az
úr ezt mondta neki: „Te gonosz és
lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok
ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem,
ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett
volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek
csak el tőle a talentumot és adjátok
oda annak, akinek tíz talentuma van!
Mert akinek van, annak még adnak,
hogy bővelkedjék; és akinek nincs,
attól még azt is elveszik, amije van.
ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig
vessétek ki a külső sötétségre! Ott
sírás lesz és fogcsikorgatás!”

