2018. február 4.

v A Pasztorális Helynökség
hirdeti, hogy február 11. és 18.
között lesz a Házasság hete. A
szervezők színes programsorozattal várják az érdeklődőket. A
programokról a templomban
kihelyezett szórólapokon, illetve a Házasság hete szegedi
honlapján és Facebook oldalán
olvashatnak.

v A Betegek világnapja alkalmából február 10-én, szombaton a móravárosi templom közös imádság lesz a betegekért
és a betegek körül szolgálatot
teljesítőkért. A program 16 órakor elmélkedéssel kezdődik a
közösségiházban, majd 17 órakor szentmisével folytatódik a
templomban. Az egyházmegyei Karitász kórházi beteglátogató csoportja önkéntes segítők
jelentkezését várja. bővebb
információ a faliújságon olvasható.

(folytatás a belső oldalról)

v Közeleg az adóbevallások időszaka. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy adójuk kétszer 1%át május 22-ig ajánlhatják fel
egyházunk és a közösségi házat
fenntartó Tarjánvárosi élő Közösség Alapítvány (TéKA) javára. A
felajánlást papír alapon, az adóbevallástól elkülönülten lehet beadni
a 17eGySZA jelű nyomtatványon,
postai úton vagy személyesen a
NAV ügyfélszolgálatán. Fontos,
hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén rajta legyen az ügyfél
aláírása! A felajánlást ügyfélkapuval rendelkezők elektronikusan
is megtehetik. 17eGySZA jelű
nyomtatványok az újságos asztalról elvihetők.

Jézus az egész emberrel foglalkozik, a keresztények már szakosodnak. Van aki elméleti igehirdetéssel foglalkozik, van aki a karitász ügyekkel, van aki gyógyít, de nem
prédikál, mondván az a papok dolga. A specializált orvostudomány korában, alapvetően megszűnt a közgondolkodásban a betegség és a bűn, összekapcsolása. Az orvosok a
szoros oksági elv alapján keresik a kialakult
betegség kiváltó okát, és azt igyekeznek
megszüntetni. Gyógyító tevékenységük inkább rendszeres elfoglaltság, munka, mintsem az egész embert figyelembe vevő jobbító tevékenység. A keresztény betegápolást
azonban az jellemzi, hogy mindig az egész
emberre figyel. Nem is az orvosok, hanem a
beteg ápolói lesznek a beteg legnagyobb támaszai. A gyógyszer és az ima nem felcserélhető gyógyító eszközök, de közös alkalmazásuk nem csak egy betegségtől szabadítja meg a meggyötört ember, hanem utat
mutat neki a szó teljes értelmében vett
egészséges hívő magatartás eléréséhez.
DR. BeNyIK GyÖRGy
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lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
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(folytatás a hátoldalon)

„ sokakat meggyógyított ”
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A Szőlő-levél az interneten is olvasható!
Honlap: www.szegedtarjanplebania.hu
Facebook: Szent Gellért Plébánia (Szeged-tarjánváros)
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Jób 7,1-4. 6-7

A szenvedő Jób így panaszkodott:
Nemde küzdelem az ember
sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait?
olyan, mint a rabszolga, ki
árnyékba vágyik, olyan, mint a
napszámos, ki a bérét várja.
Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem.
Már lefekvéskor azt kérdezem:
„Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: „Mikor lesz már este?”
Tele vagyok kínnal egész alkonyatig.
Napjaim futnak, mint a takács
vetélője, eltűnnek, s nyomukban
nem marad reménység. Gondold
meg: életem csupán egy lehelet,
szemem soha többé nem lát
boldogságot.

VÁlASZoS
Zsolt 146

Z S o lT Á R

Dicsérjétek az urat,
aki a megtört szívűeket
meggyógyítja.

Szentlecke

1 Kor 9,16-19. 22-23

Testvéreim!
Hogy az evangéliumot hirdetem,
azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez
kényszerű kötelességem. Jaj nekem
ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból,
csak megbízott hivatalnok vagyok.
Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint
az evangélium hirdetője, ingyen
nyújtsam az evangéliumot, és ne
éljek az evangéliumban gyökerező
jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája
lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem,
hogy megnyerjem a gyöngéket.
Mindenkinek mindene lettem, hogy
mindenkit üdvösségre vezessek.
Mindezt az evangéliumért teszem,
hogy nekem is részem legyen benne.

AlleluJA

Krisztus gyengeségünket
magára vette,
és betegségeinket ő hordozta.
(Mt 8,17)

AlleluJA

evangélium

Mk 1,29-39

Abban az időben:
Jézus kijött a zsinagógából, és
elment Simon és András házába.
Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott
szorongott az ajtó előtt. Jézus
pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött.
De nem engedte megszólalni
őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán
kelt. Kiment (a házból), elment
egy elhagyatott helyre, és ott
imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged
keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el
máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az
evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.”
És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea
egész területén, és kiűzte az ördögöket.

