Hirdetések
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v Május hónapban minden este a

szentmisék után közösen imádkozzuk
el a lorettói litániát.

v Május 20-án, Pünkösd vasárnap-

„ Barátaimnak mondalak
benneteket ”

ján, este 6 órakor lesz a templomunkban a bérmálás. imádkozzunk
fiataljainkért!

bániai lelkinapot tartunk. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. A
lelkinap délutánján szeretnénkgyermek illetve családi hangversenyt
rendezni. ezért kérjük a hangszeren
tanuló,vagyszépenéneklőgyerekeket, felnőtteket jelentkezzenek az
irodában, vagy Kalocsainé Katinál.
Ingyenes ebédet azoknak tudunk
adni, akik május 15-ig előzetesen
bejelentkeznek.
A szentmise ezen a napon kivételesen
délután5órakor kezdődik.
A nap sikeréhez mindig nagymértékben hozzájárul a kedves hívek
sütije, melyet most is szeretettel
kérünk.
v Kérjük a kedves Híveket, hogy

adójuk kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassák egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TéKA Alapítványt!

Mi a kapcsolat a két kép között? Segít, ha
nemcsak a mai olvasmány szövegét, hanem az ApCsel 10,1-24-et is elolvasod!
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)

XVI. évfolyam v 18. (672.) szám

v Május 21-én, Pünkösdhétfőn, plé-

Jézus, amikor életét adta barátaiért,
vagyis tanítványaiért, akkor nem szívélyeskedett, nem haverkodott, nem
is mindössze cimboraságot akart kötni velük, hanem mély és igaz barátsággal utat mutatni az Istenhez. Nem
az utasításokon, hanem a megértő barátságon keresztül. Jézus emberekhez
fűződő barátsága soha sem zavarta az
Atyához fűződő kapcsolatát. Számára
az igaz és bűnös ember egyaránt Isten
képmása volt. Velük a kapcsolatot lélektől lélekig kell folytatni, hogy megmentse őket az örök életre. Még a nem
tökéletes tanítványokat is barátainak
nevezte. Csak reméljük, hogy ez a barátság átformál bennünket, hiszen
„lélek és nem vér szerinti rokonságot
kötni csak az ember képes” (Gogol).
Mert igazán szent csak az lehet, akit
az Isten barátjának neveznek.
DR. BeNyIk GyöRGy
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Olvasmány ApCsel 10,25-26. 34-35. 44-48.

Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), kornéliusz (százados) eléje
sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. „Állj
fel – mondta –, hisz én is csak ember
vagyok.”
Majd szólásra nyitotta ajkát és
ezeket mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte,
bármely néphez tartozik is, aki féli
őt, és az igazságot cselekszi.”
Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A
zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek,
hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották,
hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent.
Péter megszólalt: „Meg lehet-e
tagadni a keresztvizet azoktól, akik
a Szentlelket éppen úgy megkapták,
mint mi?” elrendelte tehát, hogy Jézus krisztus nevében kereszteljék
meg őket. Őt viszont arra kérték,
hogy maradjon még náluk néhány
napig.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 97

Az Úr megmutatta üdvösségét
a nemzetek színe előtt.

Szentlecke

1 Jn 4,7-10

Testvéreim!
Szeressük egymást, mert a
szeretet Istentől van! Mindenki,
aki szeret, Istentől való, és ismeri
Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.
Isten szeretete abban nyilvánult
meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa
éljünk. A szeretet nem abban áll,
hogy mi szeretjük Istent, hanem
hogy ő szeret minket, és elküldte
a Fiát, bűneinkért engesztelésül.

ALLELUJA

Jézus mondja:
„Aki szeret engem,
megfogadja szavamat,
Atyám is szeretni fogja,
és hozzá költözünk.”
(Jn 14,23)

ALLELUJA

Evangélium

Jn 15,9-17

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok
meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
ezeket azért mondtam nektek,
hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki
életét adja barátaiért.
Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit
tesz az ura. Barátaimnak mondalak
benneteket, mert mindazt, amit
hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek.
Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek.
Azt parancsolom nektek, hogy
szeressétek egymást!

