Hirdetések

2018. szeptember 9.

v Szeptember 11-én, kedden este 7
órától képviselőtestületi gyűlés
lesz, melyre minden tagot szeretettel
várunk.

v Szeptember 13-án, csütörtökön 18
órakor plébáNoS atya és Dr. KiSS
JáNoS vegyész, beszélgető estje lesz
a „Földönkívüli teológia, a Fides et
ratio enciklika tükrében” címmel. A
beszélgetést Dr. Szalay istván vezeti.
A rendezvény helyszíne a Közösségi
Ház Apor Vilmos terme.

(folytatás a belső oldalról)

v Szeretettel várjuk az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket plébániai
hitoktatásra. Az időpontot egyeztetés
után jelöljük ki. Érdeklődni zólyomi
Norbert hittan tanárnál vagy az irodában lehet.
v Vasárnaptól ismét megjelenik a Szőlőlevél, mely az aktuális hirdetéseket is
tartalmazza. ingyen elvihető az újságos
asztalról!

v Szeptember 23-án, vasárnap délelőtt 10 órától tartjuk templomunk
búcsúját. Az ünnepi szentmise szónoka KopaSz iStváN atya lesz.

(folytatás a hátoldalon)

XVI. évfolyam v 26. (680.) szám

v Szeptember 16-án, vasárnap
délután fél öttől karitász gyűlés lesz.
minden önkéntes megjelenésére
számítunk.

v Szeptember 21-én, pénteken tartja a
nyári szünet utáni első találkozóját a
Gyertyaláng csoport. Szeretettel várjuk a volt tagokat és azokat az érdeklődő felnőtteket is, akik szívesen beszélgetnek a hit kérdéseiről és szeretnének ebbe a közösségbe tartozni.
mivel ezen a napon ünnepeljük a
Fájdalmas Anya ünnepét, aki teheti
szentmisére is jöjjön el.

„ Nyílj meg! ”

„Csupa jót tett: A süketeket hallókká
teszi, a némákat pedig beszélőkké!”
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 ismét a pogányok vidékén jár,
gyógyít és tanít. Így praktikus módon
bizonyítja, hogy üzenete a pogányoknak is szól. E gyógyításnak szimbolikus jellege is van: Jézust övéi nem
hallgatják meg, tanítása süket fülekre
talál. A pogányok viszont meggyógyulnak: süketek s némák megnyílnak és hirdetik messiási dicsőségét.
Jézus meggyógyított jónéhány betegséget, de magát a betegséget nem tüntette el az életünkből. Erre a tudomány sem volt mindeddig képes. A
mai társadalom szívesen száműzi az
életéből a betegeket a kórházak és a
kórtermek falai közé. Ám Jézus mindig együtt érzett velük, s mi sem
tagadhatjuk meg a segítő együttérzésünket tőlük. A világban csak akkor
járunk nyitott szemmel, ha a beteg és
a szenvedő embert is meglátjuk.
Ekkor nyíltunk meg Isten felé.
DR. BENyIK GyÖRGy
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Olvasmány

Iz 35,4-7

Mondjátok a csüggedt szívűeknek:
„Bátorság! Ne féljetek!
Íme, eljön Istenetek,
eljön, hogy bosszút álljon
és megfizessen.
Maga Isten jön el,
hogy szabadulást
hozzon nektek.”
Akkor megnyílik
a vakok szeme,
és a süketek füle hallani fog.
ugrándozik majd a sánta,
mint a szarvas,
és a némák nyelve
örvendezve ujjong.
Mert vizek fakadnak
a pusztában,
és folyóvizek a sivatagban.
A száraz vidék tóvá változik,
a szomjas föld vizek forrásává.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 145

Áldjad, lelkem, az urat,
dicsőítsed az Istent!

Szentlecke

Jak 2,1-5

Testvéreim!
Ha hisztek dicsőséges urunkban,
Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és
belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű
felé fordul, és így szóltok hozzá:
„Foglalj itt kényelmesen helyet.” A
szegénynek meg azt mondjátok:
„Állj oda oldalra!” Vagy: „lépj ide
zsámolyomhoz!” Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül
gondolkozva?
Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok
legyenek, és örököljék az országot,
amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

ALLELUJA

Jézus hirdette országának
örömhírét,
és minden betegséget
meggyógyított a nép
körében.
(Mt 4, 23)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 7,31-37

Abban az időben:
Jézus elhagyta Tirusz vidékét,
és Szidonon át a Galileai-tóhoz
ment a Tízváros határába.
Itt eléje hoztak egy dadogva
beszélő süketet, és kérték, tegye
rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a
tömegből, a fülébe dugta az ujját,
majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az
égre, fohászkodott és így szólt:
„Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon
nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően
beszélt.
Jézus megparancsolta nekik,
hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta,
annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és
hangoztatták: „Csupa jót tett: A
süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

