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KEZDŐÉNEK Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem te vagy, el ne taszíts,
ne hagyj magamra, megmentő Istenem.
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 17,22-24)
Isten megmutatta irgalmát a fogságba hurcolt népnek is. Kr. e. 587-ben a babilóniaiak elpusztították a várost és a templomot, s a lakosság nagy részét fogságba hurcolták. A próféta azt jövendöli, hogy Isten egy maradékot visszavisz hazájába, s ott új életet kezdenek,
mint ahogy az elültetett cédrus nagy fává terebélyesedik. A jövendölés tartalmazza az utalást a messiási országra is.
Ezt mondja az Úr, az Isten: „Veszek
egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a
legmagasabb ágáról, és elültetem egy
igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el. Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és pompás cédrussá fejlődik. Alatta lakik majd mindenféle
madár, és ágai árnyékában pihen meg

mindenfajta szárnyas. S akkor megtudja majd a mező minden fája, hogy én,
az Úr aláztam meg a magas fát, és
emeltem föl az alacsony fát; én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam
virágba a száraz fát.
Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is
viszem.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
Előénekes: Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó fölsége éneket zengeni.
Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet.
E: Virul az igaz, akár a pálma, * s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak.
E: Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, * telve vannak bőséges élettel.
Hogy hirdessék: „Igaz az Isten, * ő a menedékem, hamisság nincsen benne.”
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2 Kor
5,6-10)
Az apostol saját példáján mutatja be, hogy a hit nem mentesít az élet terheinek hordozásától. Amit hiszünk és remélünk, az még a jövő titka, s attól függ, milyen ítéletben részesülünk. Ezért a földi életben kísér a bizonytalanság, amelyet a hit világosságának segítségével kell legyőznünk. Itt még ,,távol járunk az Úrtól'; és a színelátáshoz viszonyítva idegenben élünk. De a küzdelem és a hűség értékessé teszi életünket.
Testvéreim! Bizalom tölt el minket, s
nem feledkezünk meg arról, hogy míg e
testben vándorként élünk, távol járunk
az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet
még nem osztályrészünk. Ám bizalom

tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni
az Úrhoz.
Ezért is igyekszünk az ő kedvében
járni, akár közel vagyunk hozzá, akár
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távol járunk tőle. Mindnyájunknak
meg kell ugyanis jelennünk Krisztus
ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja,

amit testi életében kiérdemelt, aszerint,
hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

ALLELUJA Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, * mindaz, ki reá talál, örökké élni
fog.
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 4,26—34)
Az Isten országa, amely Jézussal megjelent, nem földi ország. Az hol berekben terjed úgy,
hogy a kegyelem segítségével elfogadják az ő tanítását és meghódolnak az Atya akarata
előtt. Láthatatlan erők működnek benne, mint ahogy láthatatlan az az erő is, amely a növények életét irányítja. Ha elvetik a magot, kezdődik a növekedés és megvan az aratás ígérete. Jézus műve is kicsinyben kezdődik, de az evangélium áthatja az emberiséget, mint a
kovász a tésztát. A történelem végső kibontakozása és az üdvösség Isten erején múlik, nem
a mi gyarlóságunkon.
Abban az időben Jézus ezt mondta a
tömegnek: „Isten országa olyan, mint
amikor az ember magot vet a földbe.
Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel
vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba
szökken, maga sem tudja hogyan. A
föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a
kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót,
mert itt az aratás.” Majd folytatta:
„Mihez hasonlítsuk az Isten országát?
Milyen példabeszéddel szemléltessük?

Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden
más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat
hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette
nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott
nekik.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Június - Jézus Szíve tisztelet hónapja – a hétköznapi szentmisék előtt negyed 7 - kor
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Jézus tulajdonságairól elmélkedve kérjük, tegye szívünket hasonlóvá az övéhez - „én vagyok az út, az igazság
és az élet. senki sem jut az Atyához, csak általam.”
 Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő /1238-1298/– emléknapja hétfőn.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 Csoportvezetői lelkigyakorlat - A Testvérek imáiba ajánljuk a csoportvezetők lelkigyakorlatát, mely Makón lesz a következő hétvégén.
 Megjelent a Szív júniusi száma – Témája: Függésben megtalált szabadság - Megvásárolható a sekrestyében. Néhány írás az aktuális számból: Gáspár Csaba László: A vallás mint a totális függőség érzése, Povedák István: Táltosplacebo és keresztény terápia,
Patsch Ferenc SJ: Kísértéseken át a szabadulásig, Varga Péter Kálmán: A lélek szenvedélyei, Marton Árpád: Függőség ellen életértelem, Nagypál Szabolcs: A szerelmi szenvedély,
saját nyelvén elbeszélve, Hekler Melinda: Diszfunkcionális önfeláldozás, Marton Ár-
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pád: Minden egész eltörött, Nikl János: Az utolsó állomás – drogterápia Zsibriken,Henter
Anna: „… amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12,10) Novák Zsüliet: Zoli
vagyok, alkoholista.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taize-i imaóra a Szent Ignác kápolnában – este 8 órakor.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök és péntek reggel 8 órakor, a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
TEMPLOMI KÖZÖSSÉGÜNK FELAJÁNLÁSA JÉZUS SZÍVÉNEK
Jézus Szentséges Szíve! Végtelen szeretetedet, irántunk való jóságod mélységes hálával
tölt el és viszont szeretetre ösztönöz minket. Ennek kinyilvánításaként felajánljuk magunkat Neked.
A Boldogságos Szűz Mária és Szent József pártfogását kérjük, tanítsanak minket az önzetlen nagylelkűségre és teljes önátadásra. Legyen templomi közösségünk, mint a názáreti
Otthon a hit, a szeretet, az ima, a remény, a becsületesség, a kemény munka, a rend, az
egyetértés, a béke, a kölcsönös tisztelet és szeretet otthona!
Neked ajánljuk, Jézusunk, templomi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét,
minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a közösségünk minden tagjára:
az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra is! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te
Szentséges Szíved oltalmába ajánljuk. Irányítsd cselekedeteinket és légy azok megvalósítása!
Kérünk, tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! Védelmezd a gyermeküket
váró édesanyákat és születendő gyermekeket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az
iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!
Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiunk számára kérjük a te Szent
Szíved pártfogását!
Kérünk, tégy bennünket egymást tisztelő, a másikkal közösséget vállaló, küldetéstudattal cselekvő apostoli közösséggé.
Álld meg csoportjainkat és önkénteseinket, hogy egyre inkább a közösségünk gerince legyenek nagylelkű munkájukkal és példájukkal. Segítsd munkájukat, hogy azt veled végezzék, s így a teremtés, a megváltás munkatársaivá legyenek. Kérünk, életük vonzásában sokan keressék csoportjainkat, vállaljanak önkéntes munkát.
Alázattal kérünk, tedd jezsuita közösségünket az apostoli munka hűséges szervezőivé, s
add, hogy a legkiválóbb fiatalokban felébredjen a vágy, hogy Jézus tásaiként, szerzetesi
közösségünkbe lépjenek.
Légy a betegeink ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett!
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Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső
megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész
közösséget és örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben! Ámen.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Június 15. hétfő: 700 + Anna l.ü.; 1830 + Mihály l.ü. ● Június 16. kedd: 700 hálából;
1830 elhunyt Szécsi József l.ü. felesége ● Június 17. szerda: 700 + László l.ü.; 1830 + Antal l.ü. ● Június 18. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 - ● Június 19. péntek: 700 + Anita
l.ü.; 1830 - ● Június 20. szombat: 700 -; 1830 + Magdolna, Mihály, Sándor l.ü. valamint
élő és meghalt családtagokért
„Az erdőszélen szarkaláb virágzik. Sötétzöld levelei szeszélyesen szaggatottak. Nyúlánk
kocsánya határozott vonalú és finoman hajlékony. Szirmai mintha nehéz selyemből volnának kiszabva, s olyan kékek, hogy ragyogásuk mint valami drágakőé betölti a levegőt. S
ha most jönne valaki, letörné a virágot, s utána megunván a tűzbe dobná...: csak néhány
pillanat, s a pompázó virágból nem maradna vissza más, mint egy keskeny, szürke hamucsík.
Amit azonban a tűz itt rövid pillanatok alatt vitt végbe, ugyanazt teszi az idő állandóan
minden élővel: a díszes páfránnyal, a tölggyel. Ezt cselekszi a könnyed pillangóval, ezt a
suhanó fecskével, ezt a fürge kis mókussal és a nehéz bikával. Mindig ugyanaz az eredmény, akár gyorsabban, akár lassabban megy is a dolog, akár sebesülés vagy betegség,
akár tűz vagy éhhalál legyen is az ok: egyszer csak minden virágzó élet hamuvá lesz.
A hatalmas termetből ritkás porrakás, amit minden kis szél tovafúj. A ragyogó szirmokból
szürkés, lisztszerű por. A melegen duzzadó, érző életből szegényes holt föld, sőt még ennél is kevesebb: hamu!
Belőlünk is ez lesz. Hogy megborzadunk, ha nyitott sírba tekintve egy pár csont mellet
néhány maroknyi szürke hamut pillantunk meg: ,,Emlékezzél meg ember, Hogy porból
vagy És a porba térsz vissza!”
Mulandóság - ezt jelenti a hamu. A mi mulandóságunkat, nem a másokét. A mienket.
Az enyémet! Az én mulandóságomról szól, amikor a pap a nagyböjt elején az elmúlt virágvasárnapon még üdén zöldellő barka hamujával keresztet rajzol homlokomra:
,,Memento homo Quia pulvis es, Et in pulverem reverteris!''
Minden hamuvá válik. A házam, a ruhám, a bútorom, a pénzem, a szántóföld, a rét, az erdő. Kutyám, mely hűségesen kísér, és az állatok ott az istállóban. A kéz, amellyel írok,
szemem, amellyel olvasok, és az egész testem. Az emberek, akiket szerettem, s az emberek, akiket gyűlöltem, s az emberek, akiktől féltem. Ami nagynak tűnt fel előttem a földön,
és ami kicsinynek, megvetendőnek látszott: minden hamuvá válik... minden...” /R.
GUARDINI, Örökmécs, A hamu/
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