megbocsátanak, és minden káromlást,
bárhogyan is káromkodnak. De aki a
Szentlelket káromolja, az soha nem
nyer bocsánatot, azt örökös, bűn
terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „megszállta a tisztátalan lélek.”
Közben anyja és testvérei is odaértek. megálltak kint, üzentek érte és
hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt
mondták neki: „Anyád és testvéreid
keresnek téged odakint.”
Ő így válaszolt: „Ki az én anyám és
kik az én testvéreim?” Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: „Íme, ezek az én
anyám és az én testvéreim! mindaz,
aki Isten akaratát cselekszi, az az én
testvérem, nővérem és anyám!”
Hirdetések

2018. június 10.

v Június 17-én, vasárnap a 10 órai
szentmisén lesz a hittanos gyerekek évzárója, a Te Deum. Kérjük
a gyerekeket és szüleiket, hogy a
nyári szünetben is rendszeresen
járjanak szentmisére!

(folytatás a belső oldalról)

v Újabb napközis hittanos tábort
szeretnénk hirdetni. A 2018. július 23tól 27-ig tartó táborunkba közel 35 fő
jelentkezett. Ha valaki még szeretne
jönni, akkor néhány gyereket még
tudunk fogadni. Pályázati segítséggel
még egy hetet tudunk szervezni július
30. és augusztus 3. között Helyszíne:
Apor Vilmos Közösségi Ház (6723
Szeged, Iglói u. 1. a templom mellett).
Lesz olyan nap, amikor kisebb kirándulást teszünk a városba. Ezek a
programok még szervezés alatt vannak. A táborba jelentkezőknek részletes tájékoztatás a későbbiekben fogunk adni. A költségek jelentős részét
pályázati pénzből fedezzük. Az egyéb
kiadásokra kérünk 3000 Ft hozzájárulást. Ha valaki érvényes városi
bérlettel rendelkezik, neki csak 2000
Ft-ot kell fizetnie egy hétre. Kérjük,
hogy az érdeklődők minél előbb jelezzenek vissza, mert a maradék helyeket más plébániák hittanosai körében is meg fogjuk hirdetni!
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)

A Szőlő-Levél az Interneten is olvasható!
Honlap: www.szegedtarjanplebania.hu
Facebook: Szent Gellért Plébánia (Szeged-tarjánváros)

„ A hi t be n él ü n k. . . ”

XVI. évfolyam v 23. (677.) szám

(folytatás az előző oldalról)

Ezekiel a babiloni fogságból visszatérőkről prófétál, Jézus pedig a hozzá hű
tanítványok kicsiny csoportjáról. Mindkét hasonlatban szerepel a fa, mint az
Isten adta növekedés titokzatossága.
Ehhez fogható az ember lelkében csírázó hit kifejlődősének folyamata is. Ez a
választott nép maradékának esetében
éppúgy, mint a keresztényeknél nagyon
mély pontról való indulást jelent.
Megtörtek, gyöngék, kevesen vannak,
szinte láthatatlanok – az őskeresztényeknél szó szerint a föld alól törnek
elő. Ám a kegyelem által minden más
hatalomnál erősebbé válnak majd. A
küzdelem és az állhatatosság révén értékessé lesznek. Az Úr ereje a hit által
diadalmaskodik bennük. A föld ugyan
magától hoz termést, de csak akkor, ha
a másik példabeszéd szerint jó talajba
hullott a mag! Vagyis ha nemcsak
hallgatjuk, hanem követjük is Jézust.
ZólyoMI NoRbERT

A S z e g e d - Ta r j á n v á r o s i
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Ter 3,9-15

Az első ember és felesége, miután
ettek a tiltott fa gyümölcséből,
elrejtőztek a kert fái között, de az
Úristen hívta az embert, és így szólt
hozzá: „Hol vagy?”
Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.”
De az Úristen így szólt: „Ki adta
tudtodra, hogy mezítelen vagy?
Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így
válaszolt: „Az asszony, akit mellém
adtál, ő adott nekem a fáról, azért
ettem.”
Erre az Úristen megkérdezte az
asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony
így felelt: „A kígyó rászedett, azért
ettem.”
Az Úristen így szólt a kígyóhoz:
„Mivel ezt tetted, átkozott leszel
minden állat és a mező minden
vadja között. Hasadon csúszol és a
föld porát eszed életed minden
napján. Ellenkezést vetek közéd és
az asszony közé, a te ivadékod és az
ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet,
te pedig a sarka után leselkedel.”

V Á l A S Z o S Z S o lT Á R

Zsolt 129

Az Úrnál az irgalom,
és bőséges a megváltás nála.

Szentlecke

2 Kor 4,13-5,1

Testvéreim!
Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva
van: „Hittem, azért beszéltem”, mi
is hiszünk, s azért beszélünk.
Tudjuk ugyanis, hogy. aki Jézust
feltámasztotta, Jézussal minket is
feltámaszt, és veletek együtt elébe
állít. Mert minden értetek történik,
hogy minél bővebben áradjon a
kegyelem, és így hálát is mind
többen adjanak az Isten dicsőségére.
Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról
napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a
mennyei örök dicsőség túláradó
mértékét az szerzi meg nekünk.
Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket.
Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. „Tudjuk ugyanis,
hogy ha földi sátrunk összedől,
Istentől kapunk lakást: örök otthont
a mennyben, amelyet nem emberi
kéz épített.

AllEluJA

„Most vetik ki e világ fejedelmét –
mondja az Úr, és én, midőn a
földről magasba emelnek,
mindeneket magamhoz vonzok.”
(Jn 12,31b-32)

AllEluJA

Evangélium

Mk 3,20-35

Abban az időben:
Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a
hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.
Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták:
„belzebub szállta meg”, és: „A
gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Ám ő magához hívta őket, és
példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a
sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország
nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a
család nem maradhat fenn. Ha a
sátán önmaga ellen támad és
meghasonlik önmagával, akkor
nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem
törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb
meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
bizony, mondom nektek, hogy
az emberek fiainak minden bűnt
(folytatás a következő oldalon)

