2017. december 17.

v Vasárnap a délelőtti szentmise után
cserkészcsapatunk levendula őrse
jótékonysági
süteményárusítást
tart. A bevételüket jótékonysági célra
ajánlják fel.

v Vasárnap az esti szentmise után – kb.
18.45-től – Karácsonyt váró hangverseny lesz templomunkban. A
koncert részletes programja a faliújságon olvasható.
v A jövő héten 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 18-án, hétfőn a hajnali
szentmisében érkezik templomunkba a betlehemi láng.

v A Weöres Sándor Általános Iskola
5. a osztályos diákjai december 21-én
csütörtökön 17 órakor pásztorjátékot
mutatnak be templomunkban. minden érdeklődőt szeretettel várunk!

v Kérjük azokat a testvéreket, akik a

Keresztény Élet és az Új ember hetilapokat, illetve az Adoremust rendszeresen vásárolják, újítsák meg elő-

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

fizetési szándékukat a 2018. évre. Azok a
testvéreink, akik még erre az évre nem
rendezték előfizetésüket a jövő héten ezt
pótolhatják.

„ Föllépett egy ember... ”

KARÁCSONYI MISeReND

December 24. Advent 4. vasárnapja
Szentmise: 10 óra

December 24. Karácsony vigíliája
Szentmise: 16 óra
A szentmise után, a templom melletti
hittanterembe, karácsonyi agapéra várja
a karitász csoport a híveket.
Az éjféli mise 24 órakor kezdődik.
December 25. hétfő
Szentmise: 10 óra
Az idei elsőáldozók pásztorjátékot
mutatnak be.
Szentmise: 18 óra
December 26. kedd
Szentmise: 10 óra
mise után borszentelés lesz,
amelyre mindenki elhozhatja
a saját termésű borát.
igeliturgia: 18 óra
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 40. (655.) szám

Hirdetések

Jézushoz hasonló céllal, bár más tehetséggel, János is isteni küldetéssel
tevékenykedik. Célja is ugyanaz: kora
társadalmának erkölcsi viszonyait
szeretné megjavítani. Ma sokan kis jelentőséget tulajdonítanak az emberek
morális nevelésének, és úgy gondolják, az ember életminőségét a technikai eszközök fogják megjavítani. Ám
az ember életminőségét a morális
érettsége teszi jobbá. Azt kell mondanunk, hogy ennek felismerése lenne korunk legnagyobb felfedezése. De
ez még várat magára. Sokak számára
Keresztelő Jánosnak és Jézus missziójának jelentőségét homály fedi, és
csupán egy régi szép történet az
egész. Nekünk keresztények nem
csupán ennyi, hanem Istennek az emberekkel folytatott párbeszédének nagyon fontos epizódja, amelyre nekünk
is oda kell figyelni.
DR. BENyIK GyöRGy
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ADVENT
3 . VA S Á R N A P J A

Olvasmány

Iz 61,1-2a. 10-11

A próféta így beszél:
Az Úr lelke nyugszik rajtam.
Azért kent föl az Úr
és küldött engem,
hogy örömhírt vigyek
a szegényeknek,
és meggyógyítsam
a megtört szívűeket.
Hogy szabadulást hirdessek
a foglyoknak,
és szabadságot
a börtönök lakóinak.
Hogy hirdessem
az Úr kegyelmének esztendejét.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban,
lelkem ujjong az én Istenemben,
mert az üdvösség ruhájába öltöztetett,
s az igazság köntösét terítette rám.
Felékesített, mint a vőlegényt,
aki koszorút visel,
és mint a menyasszonyt,
aki ékszerekkel díszíti magát.
Mert amint a föld megtermi növényeit,
és a kert veteményeket sarjaszt,
úgy sarjasztja ki az Úristen
az igazságot,
és a magasztalást minden nép
színe előtt.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Lk 1,46-48. 49-50. 53-54

lelkem ujjongva hirdeti
Istenemnek dicsőségét.

Szentlecke

1 Tessz 5,16-24

Testvéreim!
legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki
a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a
jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól
óvakodjatok.
A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze
meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.

ALLELUJA

Az Úr lelke van rajtam:
elküldött, hogy a
szegényeknek
örömhírt vigyek.
(Iz 61,1)

ALLELUJA

Evangélium

Jn 1,6-8; 19-28

Abban az időben:
Föllépett egy ember: az Isten küldte,
és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem
ő volt a világosság, hanem (azért jött,
hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
János így tett tanúságot: A zsidók
papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki
vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.”
Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?”
„Nem vagyok” – felelte.
„A próféta vagy?”
Erre is nemmel válaszolt.
Azt mondták tehát neki: „Akkor ki
vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz
magadról?”
Ezt felelte: „A pusztában kiáltó
hangja vagyok: Egyengessétek az Úr
útját”, amint Izajás próféta mondta.
A küldöttek a farizeusoktól jöttek,
ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz
hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés,
sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De
köztetek áll az, akit nem ismertek, aki
utánam jön, s akinek még a saruszíját
sem vagyok méltó megoldani.”
Ez Betániában történt, a Jordánon
túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

