2017. december 3.

v Az elmúlt évekhez hasonlóan az
adventi időszakban idén is lesznek hajnali
rorate szentmisék, hétfőn, kedden és
szerdán reggel 6 órától. ezt követően a
templom melletti hittanteremben közös
reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel
várunk. ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.

v December 5-én, kedden a szentségimádást már az iroda melletti közösségi
teremben végezzük. este a vesperás
17.30-kor kezdődik.

v December 8-án, pénteken, Szeplőtelen
fogantatás napján déli 12 órakor, országos ima lesz hazánkért, melybe közösségünk is bekapcsolódik. Aki teheti, jöjjön
el a templomba 12 órára, hogy közösen
imádkozhassuk el a rózsafüzért.

v megérkezett a 2018. évi Katolikus
Kalendárium, a Karitász naptár és a lapnaptár, melyek újságos asztalon találhatóak meg. Áruk: 400.-, 300.-, illetve 30.Ft, melyet a kiadvány perselybe kérünk
bedobni.

Karitász csoportunk hirdetései:

v Plébániai karitász csoportunk is csatlakozott az Országos Karitász adventi
tartós élelmiszergyűjtési akciójához. Az
adományokat a templomban elhelyezett
(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

kosárba, illetve az irodában lehet leadni
december 4-től 15-ig.

v Az „egymillió csillag a szegényekért”
szolidaritási akció is ebben az időszakban
zajlik. Önkénteseink egy-egy mécsessel
hívják fel a figyelmet a szegény családok
helyzetére a templomunk előtt vasárnap és
jövő héten szombaton, illetve vasárnap a szentmisék előtt és után. Pénzadományokat a kihelyezett üvegperselybe lehet tenni.

„Vigyázzatok és virrasszatok! ”

v December 10-én, vasárnap délután fél öttől
Karitász gyűlés lesz a közösségi házban. minden önkéntes megjelenésére számítunk.
v A jövő hét szentjeinek ünnepei:

December 4. DAmASZKuSZi SZeNt JáNoS (650k750k), szír keresztény szerzetes, teológus,
püspök, egyházatya, fellépett a képrombolók
ellen.
December 6. SZeNt miKlóS (270-343), myra
püspöke, jótékonykodó.

December 7. SZeNt AmbruS (339-397), milánói
rendőrfőnök, majd püspök és egyházatya.

December 8. SZePlőteleN FoGANtAtáS ünnepe.
Katolikus hittétel, amely szerint Szűz mária
már édesanyja, Szent Anna méhében az áteredő bűn nélkül fogant.
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)

XV. évfolyam v 38. (653.) szám

Hirdetések

Amikor ezt a történetet az üldözést
szenvedett egyházban újra olvasták, a
történet egyszerű példázatból apokaliptikus képpé változott. Jó és hatásos
elbeszélés volt, mert az ősegyházban a
végidő várása Jézus mennybemenetele után áthatotta a hívek gondolkodását. Kezdetben egészen közelre várták az ítélő Krisztus visszatérésének
napját, sokan saját életükben vélték
azt megtörténni. Amint egyre késett
Krisztus visszajövetele, egyes híveken
a kiábrándulás vett erőt, mások számára az éberségről szóló történet új
jelentést kapott. Azok, akik lelkiismeretesen gondját viselték az egyháznak
a felelősség terhét hordozva olvasták
újra a számonkérésről szóló szavakat.
Ekkor érezték csak meg a keresztény
hívek, hogy a rájuk bízott hitletéteményt milyen nehéz őrizni!
DR. BENyiK GyöRGy
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ADVENT
1 . VA S Á R N A P J A

Olvasmány Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8

Te vagy, uram, a mi atyánk.
Mert Ábrahám nem tud rólunk,
és izrael nem ismer minket;
te, uram, te magad vagy a mi atyánk,
régtől fogva ,,Megváltónk’’ a neved.
Miért hagytad, urunk,
hogy letérjünk útjaidról,
és hogy megkeményítsük szívünket,
ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna?
Fordulj felénk újra, a te szolgáidért,
örökrészed törzseiért.
Ó, bárcsak széttépnéd
az egeket és leszállnál!
Színed előtt megolvadnának a hegyek,
mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét,
és ahogy a tűz felforralja a vizet.
Így neved ismertté válna ellenségeid előtt,
és a nemzetek megrendülnének színed előtt.
leszálltál, és színed előtt
megolvadtak a hegyek!
Nem hallotta soha senki,
valóban fül nem hallotta,
és szem nem látta,
hogy lenne isten rajtad kívül,
aki ilyeneket vinne végbe azok javára,
akik benne bíznak.
Te elébe sietsz annak,
aki az igazsághoz szabja tetteit,
és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk,
és mi mégis tovább vétkeztünk;
bűneinkben vagyunk régtől fogva,
bárcsak megszabadulnánk!
olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan,
és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha.
Elfonnyadtunk, mint a falevél,
és gonoszságaink,
mint a vihar elsodortak minket.
Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet,
aki fölkelne és beléd kapaszkodna.
Mert elrejtetted előlünk arcodat,

és kiszolgáltattál minket
bűneink hatalmának.
Mégis, urunk, te vagy a mi atyánk;
mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz,
a te kezed művei vagyunk mindnyájan.
Ne haragudj ránk, urunk, oly nagyon,
és ne emlékezzél többé gonoszságainkra.
Figyelj ránk s lásd meg:
mindnyájan a te néped vagyunk.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 79

Téríts meg minket, Istenünk,
ragyogtasd ránk arcodat,
és szabadok leszünk!

Szentlecke

1 Kor 1,3-9

Testvéreim!
Kegyelem nektek és békesség
Atyánktól, az istentől és Jézus Krisztustól, a mi urunktól!
Veletek kapcsolatban szüntelenül
hálát adok az istennek azért az isteni
kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben.
A Krisztus melletti tanúságtétel is
megszilárdult köztetek. Így semmi
kegyelmet sem nélkülöztök, amíg
urunk, Jézus Krisztus megjelenését
várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek
urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az isten, aki meghívott Fiának,
Jézus Krisztusnak, a mi urunknak közösségébe.

ALLELUJA

Urunk, mutasd meg nékünk
irgalmas szívedet,
és üdvösségedet
add meg nékünk.
(Zsolt 84,8)

ALLELUJA
Evangélium

Mk 13,33-37

Abban az időben Jézus így tanított:
Vigyázzatok és virrasszatok! Nem
tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe
induló ember is, amikor otthagyja házát,
szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek
megparancsolja, hogy virrasszon.
legyetek hát éberek! Mert nem
tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura:
lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva
benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek
mondom: Virrasszatok!

