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v A Házasság hete február 11-től 18-

ig tart. A szervezők színes programsorozattal várják az érdeklődőket. A
programokról a templomban kihelyezett szórólapokon, illetve a
Házasság hete szegedi honlapján és
Facebook oldalán olvashatnak.

v Február 14-én, szerdán megkezdő-

dik a nagyböjti idő. Hamvazószerda
nagypéntekkel azonosan szigorú
böjti nap, mely azt jelenti, hogy a
húsételtől való tartózkodás mellett
naponta háromszor szabad enni, és
csak egyszer jóllakni. A böjt vonatkozik minden 18. évét betöltött és 60
év alatti felnőttre, aki egészséges és
katolikusnak vallja magát. A nagyböjt többi péntekjén is előírt a húsételtől való tartózkodás. A nagyböjti
idő előírásai lelki megújulásunkat
szolgálják.
v Nagyböjtben minden pénteken este

17.30-kor a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.

(folytatás a belső oldalról)

v A bérmálkozásra készülők számára

az első felkészítő február 25-én fél 9-kor,
az elsőáldozásra készülő hittanosok
első találkozója pedig február 25-én a 10
órai szentmise után lesz a közösségi
házban. A csoportokba még lehet jelentkezni hitoktatóknál és az irodában.

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.

v Február 18-án, vasárnap 16.30-tól

karitász gyűlés lesz, melyre minden
önkéntest szeretettel várunk.

Minden kornak meg van a maga
leprája. Akik ilyenbe esnek, megtapasztalják a társadalom kiközösítését.
Az emberek ugyanis féltik a saját
egészségüket, ezért a beteget kórházba száműzik, ami sok esetben egyet
jelent az elzártságra ítéléssel. A betegség – az önellátásra való képtelenség –
az emberi léleknek is nagy próbatétele. A hívő ember a betegség fájdalmát
fel tudja ajánlani másért, a hitetlen
erős vádaskodásba kezd. Csak a beteg
ember tudja igazán értékelni az egészséget. Aki nem élt át betegséget gyakorta nem tud azonosulni a betegek
lelki állapotával. Minden betegnek fel
kellene írni a homlokára: „ma nekem,
holnap neked” kell elszenvedni ezt az
állapotot. Ha most könyörületes vagy
egy beteggel, talán te is találsz valakit,
aki gyengeségedben és elesettségedben rajtad is könyörül.
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.
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

(folytatás a hátoldalon)

„Jézusnak megesett rajta a szíve”

XVI. évfolyam v 6. (660.) szám

Hirdetések

A Szőlő-levél az interneten is olvasható!
Honlap: www.szegedtarjanplebania.hu
Facebook: Szent Gellért Plébánia (Szeged-tarjánváros)
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ÉVKÖZI
6 . VA S Á R N A P

olvasmány

lev 13,1-2. 44-46

Az Úr ezt mondta Mózesnek
és Áronnak:
„Ha egy embernek a bőrén
duzzadás, kiütés vagy fénylő folt
keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz,
vagy az ő fiai közül valamelyik
paphoz.
Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A
leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a
haját hordja kibontva, a szakállát
takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a
betegsége tart, addig tisztátalan,
s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron
kívül.”

VÁlASZoS
Zsolt 31

Z S o lT Á R

Te vagy, Uram, menedékem,
a szabadulás örömével
veszel körül engem.

Szentlecke

1 Kor 10,31-11,1

Testvéreim!
Akár esztek, akár isztok, vagy
bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére.
Se zsidót, se pogányt, se Isten
egyházát ne botránkoztassátok
meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára,
hogy üdvözüljenek. legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus
követője vagyok!

AlleluJA

Nagy próféta támadt köztünk,
Isten meglátogatta az ő népét.
(lk 7,16)

AlleluJA

evangélium

Mk 1,40-45

Abban az időben:
egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte:
„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett
rajta a szíve. Kinyújtotta kezét,
megérintette, és azt mondta neki:
„Akarom! Tisztulj meg!” erre
rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt,
és mindjárt elküldte ezekkel a
szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem
menj, mutasd meg magadat a
papnak, és tisztulásodért mutasd
be a Mózes rendelte áldozatot,
bizonyságul nekik.”
Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni
kezdte a dolgot. emiatt Jézus
nem mehetett többé nyilvánosan
a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott.
Mégis, mindenünnen özönlöttek
hozzá az emberek.

