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v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát.
v Május 1-én, kedden
szentségimádás elmarad.

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő
termést hoz.”
„ Aki bennem marad,... ”

a

v Rózsafüzér Társulat legközelebbi találkozója május 4-én,
pénteken délután 5 órakor lesz
az iroda melletti közösségi
teremben.

XVI. évfolyam v 17. (671.) szám

v Kérjük a kedves Híveket,
hogy adójuk kétszer 1%-ának
felajánlásával ez évben is
támogassák egyházunkat és a
Közösségi Ház fenntartását
segítő TéKA Alapítványt!

Színezd ki a rajzot!
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)

Jézus szeretetében megmaradni, nem
eltávolodni az első szeretettől, életfontosságú minden közösség számára.
Az egyház megújulása mindig az
Isten igéjéből forrásozik, a tagok megújulása az Istenhez kötődés megújításából ered. Nem sok értelme van egy
nemzetközi szervezethez, a Római
Katolikus egyházhoz tartozni, ha nem
gondozzuk kapcsolatunkat Jézussal,
az Istennel. Az egyes hívek más-más
helyen találhatók az egyház szervezetében, de ha kapcsolatuk az Istennel
élő, bármely helyről megújítható az
egyház. Az isteni életbe való bekapcsolódás nagy kalandja mindegyikünknek adott, mindegyikőnknek
van lehetősége értékes „gyümölcsöket” teremni az egyház számára,
ha megmarad Isten szeretetében és az
Isten is vele van.
DR. BeNyIK GyöRGy
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olvasmány

ApCsel 9,26-31

Amikor (megtérése után) Saul
Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind
féltek tőle. Nem hitték el, hogy
tanítvánnyá lett.
Végül Barnabás mégis maga
mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. elmondta nekik, hogy
(Pál) látta az úton az urat, hogy
(az Úr) mit mondott neki, és
hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett.
(Pál) ezentúl velük járt-kelt
Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt
az Úr nevében. A görög nyelvű
zsidókhoz is beszélt, sőt vitába
szállt velük. De azok az életére
törtek. Amikor ezt a testvérek
megtudták, Cezáreába elkísérték,
majd onnét Tarzuszba küldték.
Az egyház egész Júdeában,
Galileában és Szamariában békét
élvezett. Megerősödött, az Úr
félelmében élt, és a Szentlélek
segítségével egyre terjedt.

V Á l A S z o S z S o lT Á R

zsolt 21

Dicsérlek téged, Istenem,
szent néped körében.

Szentlecke

1 Jn 3,18-24

Gyermekeim!
Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal.
erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket.
Ha szívünk vádol is valamivel,
Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.
Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten
iránt. Bármit kérünk, megkapjuk
tőle, hisz megtartjuk parancsait, és
azt tesszük, ami neki tetszik.
Az az ő parancsa, hogy
higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad,
és Isten is őbenne. Azt, hogy ő
bennünk marad, a lélektől tudjuk,
akit adott nekünk.

AlleluJA

Jézus mondja:
„Maradjatok bennem,
és én bennetek,
aki énbennem marad,
bőséges termést hoz.”
(Jn 15,4a. 5b)

AlleluJA

evangélium

Jn 15,1-8

Abban az időben Jézus ezt
mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, és
Atyám a szőlőműves. Minden
szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz
rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még
többet teremjen. Ti már tiszták
vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok
bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző
nem hozhat gyümölcsöt magától,
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti
sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és
én őbenne, az bő termést hoz.
Mert nélkülem semmit sem
tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha
bennem maradtok, és szavaim is
bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg
Atyám, hogy bő termést hoztok,
és a tanítványaim lesztek.

