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v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát.
v Május 20-án, Pünkösd vasárnapján, este 6 órakor lesz a
templomunkban a bérmálás.

v Május 21-én, Pünkösdhétfőn,
plébániai családi napot tartunk. A program délelőtt 10
órakor kezdődik. A nap délutánján szeretnénk gyermek
illetve családi hangversenyt
rendezni. ezért kérjük a hangszeren tanuló, vagy szépen
éneklő gyerekeket, felnőtteket
jelentkezzenek az irodában
vagy Kalocsainé Katinál. Ingyenes ebédet azoknak tudunk adni,
akik május 15-ig előzetesen bejelentkeznek. A szentmise ezen a
napon kivételesen délután 5
órakor kezdődik. A nap sikeréhez mindig nagymértékben
hozzájárul a kedves hívek
sütije, melyet most is szeretettel
kérünk. A részletes programot
a faliújságra kitettük.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v Május 16-án, kedden 18-kor a
szegedi Katolikus Házba várja az
érdeklődőket a Pasztorális Helynökség egy rendhagyó beszélgetésre Chris atya, Srí Lanka-i jezsuita szerzetessel. Az este témája
az erőszakmentes kommunikáció
szerepe a kereszténység megélésében.

v Közeledik május 22. Kérjük a
kedves Híveket, hogy adójuk
kétszer 1%-ának felajánlásával ez
évben is támogassák Egyházunkat és a Közösségi ház fenntartását segítő tÉKa alapítványt!

v Június 9-én 10 órakor a Dómban tartja vasmiséjét Gyulay
EndrE püspök úr, amelyre minden
hívőt szeretettel vár.

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)

„ Menjetek el az egész világra”

XVI. évfolyam v 19. (673.) szám

hirdetések

A reklámok világában, ahol megváltó
újdonságként hirdetnek egy új terméket, nehéz hitelesen megszólalni a
keresztény misszióról. A termékek
ugyan közvetítenek egy eszmeiséget,
de csak a költők vállalkoznak arra,
hogy eszméket reklámozzanak. A
kereszténység pedig, inkább gyakorlat
mint költészet, ezért nem könnyű
misszionálni és az evangéliumot „reklámozni”. Az első keresztények fokozatosan felismerték: valóban világtörténelem formáló tényező az, hogy
hirdetik az evangéliumot. Persze, volt
aki, csak prédikálta, volt aki, pedig
ezek szerint próbált élni. Ma már
világosan látjuk: keresztény misszióra
csak hiteles keresztény egyéniség képes. Aki előbb magának, majd pedig a
világnak hirdeti Jézus üzenetét. Sőt
olyan ember, aki maga is hiszi, a győzelem, a mi hitünk legyőzi a világot.
DR. BENYIK GYöRGY
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URUNK
ME NNYBE ME NET EL E

Olvasmány

ApCsel 1,1-11

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus
egészen addig a napig, amelyen megbízást
adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten
megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne
hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak
az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta,
tőlem hallottatok: „János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram,
most fogod helyreállítani Izrael országát?”
Ô azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy
ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját
tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a
Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában
és Szamariában, sőt egészen a föld végső
határáig.” Miután ezeket elmondta, a
szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő
elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták.
Miközben feszülten figyelték, hogyan
emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt
meg mellettük fehér ruhába öltözve, és
megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért
álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus,
aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön
el ismét, ahogyan most szemetek láttára a
mennybe ment.”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 46

Ujjongás közt ment föl Isten,
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

Szentlecke

Ef 1,17-23

Testvéreim!
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét,
hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott
meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül
nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban
mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek
és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a
világon, hanem az eljövendőben is.
Mindent lába alá vetett, őt magát
pedig az egész Egyház fejévé tette:
ez az ő teste, és teljessége annak, aki
mindent mindenben betölt.

ALLELUJA

Jézus mondja: Menjetek, tegyetek
tanítványommá minden népet!
Én veletek vagyok a világ végéig.
(Mt 28,19a. 20b)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 16,15-20

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt
hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz
és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek,
kígyókat vehetnek a kezükbe, és
ha valami mérget isznak, nem árt
nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket
elmondta nekik, felvétetett a
mennybe, és helyet foglalt az
Isten jobbján. Ők pedig elmentek,
és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést
megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Urunk, Istenünk!
Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne
veszítsük kegyelmed ajándékait,
és így folytonosan velünk maradj a
földön, míg egykor eljutunk hozzád
a mennyei dicsõségbe. Krisztus, a
mi Urunk által.
Amen.

