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v Az engesztelő imahét hazánkért
és a békéért otthon végzendő imáit
Szűz mária, magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt, október 1-től 7-ig
kell mondani.

v Októberben, minden nap a szentmisék előtt este fél 6-tól közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, ezért a kedd
esti vesperást 17 órakor kezdjük.
v Október 7-én a de. 10 órási szentmisén terményáldás lesz. Kérjük a
híveket, hogy hozzanak otthon termelt zöldséget, gyümölcsöt, takarmányt, hogy hálát adhassunk, illetve
kérjük isten áldását a jövőbeli termésért.

v Október 5-én, pénteken du. 5 órától
a plébániai közösségi teremben a
Rózsafüzér Társulat összejövetele
lesz, melyre minden tagot szeretettel
várunk.

v Az európai uniós pályázat támogatásával, újabb egyházzenei koncert kerül megrendezésére templomunkban. A második hangverseny
október 6-án, 19 órakor lesz Kuzma
levente orgonaművész közreműködésével. Az est programja a hirdetőtáblán olvasható. minél többen vegyünk részt rajta.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v Kedves Középiskolások és Szüleik! Ifi
csoportot indítunk az Apor Vilmos Közösségi Házban, ahová nagy szeretettel
hívunk minden középiskolás érdeklődőt!
A jó hangulatú találkozásokon barátság,
szerelem, önismeret, értékek témákról
beszélgetünk, játsszunk, illetve mindarról, ami érdekel titeket. A foglalkozások minden második szombaton 18 órakor
kezdődnek, az alkalmakat mészárosné
Dobó Klári és máramarosi mária tartja.
Ha szeretsz nevetni és beszélgetni, a
többieket és magad jobban megismerni,
itt a helyed! A kezdő időpont: október 6.
szombat, 18 óra.
v Megjelent a Szőlőfürt ünnepi száma,
melynek önköltségi ára 150.- Ft. Vigyünk
belőle ismerőseinknek, rokonainknak.
v Az egyházmegyei karitász felhívása:
Visszatérő őszi programunk az Alkotóház, mely a Karácsonyi Karitász Vásárt
készíti elő. A különféle ajándék- és dísztárgyak készítésének helyszíne az Ágota
Kulturális és Közösségi Központ melletti
Karitász iroda (Csongor tér 8.), ideje:
hétfőnként 15 és 18 óra között, október 1-től
november 26-ig. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen bekapcsolódik az
örömszerzés ilyen közvetett formájába.
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)

„Aki nincs ellenünk, velünk van.”

XVI. évfolyam v 29. (683.) szám

Hirdetések

Jézus radikalizmusa és küzdelme a gonosz ellen fontosabb feladat, mint a közösség ápolása. Aki ezt feladatul tűzte ki, sőt
ezt műveli is, annak a kötődése mélyebb
Krisztushoz, mint a tanítványi körhöz. Ezt
a dilemmát minden egyházi közösség hordozza. Meddig mehet el a jézusi radikalizmus hangoztatásával és megkövetelésével, és mikor kell engedményeket tenni
azért, hogy az egyház össze ne szűküljön.
Minden áron tagokat kell toborozni, vagy
ápolni kell a kapcsolatot mindenkivel, aki
azokért az értékekért lelkesedik, amit Jézus helyezett előtérbe? Mit kezdjen az
egyház azokkal a kritikákkal, amelyek
ellene szólnak és Jézusra hivatkoznak?
Mit tegyek akkor, ha felfedezem, hogy egy
templomba nem járó igazabb tetteket visz
végbe, mint én, a templomba járó? A keresztlevelünk, a bérmálási igazolásunk, az
egyházi adó fizetésünk, a templomi énekeink az egyházhoz kapcsolnak, vajon a
tetteink is ápolják a közösséget Jézussal?
DR. BENyIK GyÖRGy
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Olvasmány

Szám 11,25-29

Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek.
Az Úr pedig alászállt a felhőben,
szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai
elragadtatásba estek. Ez azonban
nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket
Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a
vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban
estek elragadtatásba.
Ekkor az egyik szolga elfutott és
jelentést tett Mózesnek e szavakkal:
„Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától
kezdve Mózes szolgálatában állt,
megszólalt, s ezt mondta: „uram,
Mózes, tiltsd meg nekik!” Mózes így
válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná
rájuk lelkét!”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 18

Az Úr végzései igazak,
megvidámítják a szívet.

Szentlecke

Jak 5,1-6

Rajta, gazdagok, jajveszékelve
sírjatok a rátok törő nyomorúság
miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat
és ezüstötöket belepte a rozsda,
és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket,
mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.
Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő
nem tanúsított ellenállást.

ALLELUJA

Uram, a te szavad igazság,
tégy szentté minket
igazságod által!
(Jn 17,17)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Abban az időben:
János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te
nevedben ördögöket űz ki, de nem
tart velünk. Megtiltottuk neki, mert
nem követ minket.”
Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok
meg neki! Aki a nevemben csodát
tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk,
velünk van.
Aki inni ad nektek akár csak egy
pohár vizet is az én nevemben –
azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad
jutalom nélkül.
De aki megbotránkoztat egyet is
e kicsinyek közül, akik hisznek
bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a
tengerbe dobnák.
Ha a kezed megbotránkoztat,
vágd le. Jobb csonkán bemenned az
életre, mint két kézzel a kárhozatra
jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb
sántán bemenned az életre, mint két
lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére
kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel
bemenned az Isten országába, mint
két szemmel a kárhozatra jutni, ahol
a férgük el nem pusztul, és a tüzük
ki nem alszik.”

