Hirdetések

2018. április 22.

v A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása április 27-én,
pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban. meghívott
vendégünk PiNtér ANdráS a
régi Szegedről mesél, vetített
képek segítségével. minden
nyugdíjas társunkat szeretettel
várunk.

XVI. évfolyam v 16. (670.) szám

v egyházközségünket újabb
kár érte. A több mint 40 éves
vízvezetékünk törött el, aminek következtében tetemes ivóvíz folyt el. ennek kijavítása folyamatban van. A nem tervezett
kiadás több százezer forint,
ami a plébánia költségvetésébe
nem lett betervezve. Próbálunk
segítséget kérni a püspökségtől
is, de aki teheti, kérjük, támogassa az újabb kiadást. Adományaikat szokás szerint az
almás dobozba tehetik. megértésüket és segítségüket hálásan
köszönjük.

„Is me rem enyéimet,...”

Keresd meg a bárányokat és színezd ki a képet!

Szőlő-levél

lapzárta: aktuális hét csütörtökén 18 órakor.
De s ign é s tör 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)

A spirituális vezetők hangja ismerősen
cseng a lelki élet után vágyók szívében,
ezért nem parancsra vagy előírásra követik,
hanem azért, mert ismerik ezt a hangot.
Vannak akik mímelt kegyes beszéddel,
mint béresek, a juhok (hívek) bizalmába
akarnak férkőzni, de életüket soha nem adnák értük. Pedig a nyáj leginkább azt tartja
spirituális vezetőjének, aki kész akár az életét is adni a közösségért. Olyanok is akadnak, akik nem a „kapun” (Jézus Krisztus)
keresztül jutnak az akolba (közösség), ezek
hangja idegen marad az egyházban és nem
nagyon mennek utánuk a hívek. A pásztor
és nyája között kialakult életközösséget
sokan korszerűtlennek és a mai életre alkalmazhatatlannak tartják. Más társadalomkép és vezetés-eszmény uralkodik, a közösségek felbomlottak. Reméljük, hogy a templomi közösségek meghallják Jézus, a Jó
Pásztor szavát s egyesülnek közösségteremtő szándékával, és egy nyáj lesznek,
amely segít és védelmez.
DR. BeNyIK GyöRGy
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Olvasmány

ApCsel 4,8-12

Azokban a napokban: Péter a
Szentlélektől eltelve így szólt:
„Népünk elöljárói és ti vének! Ha
ti ma azért hallgattok ki minket –
miután egy beteggel jót tettünk –,
hogy vajon ő hogyan is gyógyult
meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe,
hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által
áll itt előttetek egészségesen, akit
ti keresztre feszítettetek, és akit
az Isten feltámasztott a halálból.
Ő az a kő, amelyet ti, építők
elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki
másban. Mert nem adatott más
név az ég alatt az embereknek,
amelyben üdvözülhetünk.”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 117

A kő, amelyet az építők félredobtak,
íme, az lett szegletkővé.

Szentlecke

1 Jn 3,1-2

Szeretteim!
Nézzétek, mekkora szeretettel
van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok
is vagyunk. A világ azért nem
ismer minket, mert őt sem ismeri.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik
leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert
látni fogjuk őt úgy, amint van.

ALLELUJA

Jézus mondja:
„Én vagyok a jó Pásztor,
Ismerem juhaimat,
és juhaim ismernek engem.”
(Jn 10,14)

ALLELUJA

Evangélium

Jn 10,11-18

Abban az időben Jézus így
szólt:
„Én vagyok a jó pásztor. A jó
pásztor életét adja a juhokért. A
béres azonban, aki nem pásztor,
akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor
látja, hogy jön a farkas. A farkas
aztán elragadja és szétkergeti
őket. A béres azért fut el, mert
béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az
Atya ismer engem, és én ismerem
az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebből az akolból
valók. ezeket is vezetnem kell.
Hallgatni fognak szavamra, és
egy nyáj lesz és egy pásztor.
Azért szeret engem az Atya,
mert odaadom az életemet, hogy
majd ismét visszavegyem. Nem
veszi el tőlem senki, magam
adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá
hatalmam, hogy visszavegyem.
ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”

