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OLVASMÁNY Jób könyvéből (Jób38, 1. 8-11)
Jób és barátai az élet égető kérdéseit tárgyalják: miért kell szenvedni, honnan van a rossz,
Isten miért nem szünteti meg? Az emberi bölcsesség nem talál rá választ A megoldás Istennél van, de az ő bölcsessége magasabb, mint az emberé. Aki megteremtette a világot és
törvényt szabott mindennek, tudja, hogy mit akart és hová vezeti a mindenséget. Ezért lehet
bízni benne, s lehet imádkozni a megoldásért.
Jób panaszára az Úr felelt a viharból,
és így szólt: „Ki zárta el kettős kapuval
a tengert, amikor előtört a mélység öléből, amikor ruha gyanánt megalkottam
neki a felhőket, és ködből pólyát adtam

neki, amikor határvonalat szabtam
számára, és gátat építettem, kettős kapuval? Azt mondtam neki: »Eddig jöjj
és ne tovább! Itt törjön meg hullámaid
gőgje!«”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Előénekes: Akik hajóikon tengerre szálltak, * a nagy vizeken végezték munkájukat,
azok látták az Úr nagy tetteit, * a mély tengeren szemlélték csodáit.
E: Szavára szélvihar támadt, * és hullámai feltornyosultak.
Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, * nagy veszedelmükben kétségbe
estek.
E: Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, * aki szorongatásukból kihozta őket.
Szellővé csendesítette a vihart, * hullámai elcsitultak.
E: Örvendeztek, mert csendesség támadt, * és a várvavárt révbe vezette az őket.
Nagy jóságáért adjatok hálát az Úrnak, * az emberek fiaival tett nagy tűn csodáiért.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2 Kor 5,
14-17)
Krisztus a kegyelmi rendben feje az emberiségnek: ő a második Ádám. Megváltó áldozatát
a mi nevünkben vitte véghez, s ez azt jelenti, hogy valójában vele együtt meghaltunk a
bűnnek, és megvan a lehetőségünk, át hogy Istennek éljünk. A változást a hit és a keresztség eszközli bennünk. Krisztus műve tehát az, hogy új teremtménnyé tett bennünket, amelyről az ő követésével teszünk tanúságot.
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen
arra a meggyőződésre jutottunk, hogy
ha egy meghalt mindenkiért, akkor
mindenki le meghalt. És ő azért halt
meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne
maguknak éljenek, hanem annak, aki

értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi
módon ismertük is, most már nem úgy
ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban
van, új teremtmény

ALLELUJA Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7, 16 )
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 4, 35-41)
Jézus csodáinak többszörös értelmük van. Először igazolták küldetését és tanítványainak
megbízhatóságát, hiszen akinek természetfeletti hatalma van, azért Isten vállal felelősséget. De a csoda rámutat a Krisztus által hozott kegyelmi rendre is: Csak attól várhatjuk az
üdvösséget, az örök életet, akinek hatalma van a természet erői fölött. Az itt közölt csoda
jelkép is. Egyház ki van téve a történelem viharainak, s néha úgy tűnik, hogy Krisztus elfeledkezett róla. De ő mégis megadja a szabadulást.
Egy napon Jézus, amikor este lett, így
szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a
tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy,
ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak,
úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem

törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre
fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt
mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult:
„Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el
ugyanis őket. Egymást kérdezgették:
„Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”

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.”
 Keresztelő Szent János születése – főünnepe szerdán.
 Bibliaóra – 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.
 Szent László király – ünnepe szombaton.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 12
között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
FELÚJÍTÁS – LELKI ÉS FIZIKAI NÖVEKEDÉS
Mint tapasztalják, az elmúlt időben sok apró felújítás történt templomunkban köszönhetően a Testvérek nagylelkűségének, a Provincia odafigyelő bőkezűségének: a bevilágító
ablakok megnyitása – folytatódik a Teréz oltárnál és a sekrestyében, a padok folyamatos
renoválása, színük a többi fa alkotóelemhez igazítása, új térdeplődeszkák – gondnokunk,
Király Imre, odafigyelő, lelkiismeretes munkájával, a sekrestyefolyosói ajtónyitás a raktár
felé, az új szentélyszőnyeg, a kamerarendszer kiépítése és még néhány más változás.
Egy hűséges hívünk nagylelkű, félmilliót jóval meghaladó adománya, és a sok egyéb
adomány azt mutatja, hogy a Testvérek is értékelik és azonosulnak a közösségért végzett
munka folytatásával. Igazi öröm a Tiszavirág Egyesület javára tapasztalt nagylelkű megmozdulásért.
Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy az igazi változás, mely értelmet ad a
külső változásoknak, a szív megújulása. Erre utalt közösségünk felajánlása Jézus Szentséges Szívének.
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Örömmel tapasztaljuk, hogy önkénteseink csoportjaink mozgásban vannak: a közösségi
ima a közösségért, a csoportvezetői lelkigyakorlat, az új Taizé-i ének-, és zenekar szentmisei szolgálat, a Liszt Kórus gyakoribb szolgálata, a számos szakmai-, személyes segítség,
tanácsadás a templomi munkákhoz, a kollégiumi kihívásokhoz. Három testvérünk összefogva jelentős pályázatot dolgozott ki, több hetes, sok órás előkészülettel – a felelősség
vállalásának egyértelmű elfogadása és igenlése.
Felnőttségünk jele a bérmálkozás – összesen 9 testvérünk járult a bérmálás szentségéhez
az idén, javarészt felnőtt emberek, akik templomunkban készültek fel a szentség vételére.
Az ősz folyamán bekapcsolódunk egy felmérésbe, mely segítheti, hogy templomi közösségünk egyre inkább olyan hely legyen, ahol nem csupán a saját ügyeinkkel foglalkozhatunk, hanem a szentignáci lelkiségből adódóan apostoli küldetést is betölthessünk a város javára.
Köszönet mindazoknak, akik készek arra, hogy maguk is tegyenek, anyagi, lelki áldozatot hozzanak közösségünkért, közvetetten Szegedért, az egész társadalomért.
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.
,,És egy angyal jöve és megálla az oltár előtt arany tömjénezővel; és sok jó illatszer adaték
neki... és felszálla a jó illatszerek füstje a szentek imádságából, az angyal kezéből Isten
előtt.” Így beszél a Titkos Jelenések könyve.
Mennyi nemes szépség van abban, amikor a tiszta tömjénszemeket a parázsra szórják, és a
meglendített füstölőből fölfelé száll az illatos tömjénfüst! Olyan, mint egy szabályos ritmusú, illatos melódia. Nincs anyagi célja, tiszta, mint a dal. Értékeknek szép elpazarolása.
Ajándékozó, mindent odaadó szeretet.
Épp úgy van itt is, mint Bethániában, amidőn Mária drága nárduszolajat hozott és az
Üdvözítő szent lábaira öntötte, hajával szárította, s a kenet illata betöltötte az egész házat.
A szűkkeblűség akkor így morgolódott: „Mire való e vesztegetés?”Isten Fia azonban azt
válaszolta: ,,Hagyjátok őt, hiszen a temetésemre cselekedte.'' A halál titka volt itt, a szeretetnek, az illatnak, az áldozatnak titka.
És ugyanez történik a tömjénnel is: a szépségnek egy titka ez, mely egészen érdek nélküli és szabadon lendül a magasba. A szereteté, amely ég és elég, és a halálba megy. A sivár lélek itt is fönnakad és kérdezi: Ugyan, mire való mindez?
A tömjénezés illatáldozat, és a Szentírás maga mondja róla: ezek a szentek imádságai. A
tömjénfüst az imádság jelképe, és éppen azé az imádságé, amely nem gondol semmiféle
érdekre, nem keres semmit, és úgy száll fel a magasba, mint az egyes zsoltárok után a
Gloria Patri; ez csak imádni akar és hálát adni Istennek azért, „mert olyan fönséges.”
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Kétségtelenül, egy ilyen jelképbe játékosság is vegyülhet. Az illatfelhők dagályos, titokzatos hangulatokat is kelthetnek, és a tömjénezés az érzékekkel való puszta vallásos játékká is válhat. De ebben az esetben igaza van a keresztény lelkiismeretnek, ha óvást emel,
és figyelmeztet arra, hogy az imádságnak ,,lélekben és igazságban'' kell történnie, hogy
egészen tisztának és becsületesnek kell lennie. A vallás gyakorlásában azonban megnyilvánulhat filiszteri lelkület is, mely szűkkeblűségből, sivár lelkületből fakad, miként az
iskarióti Júdás zúgolódása. Itt az imádság szellemi haszonkereséssé válik, kimért és polgárilag józan akar lenni.
Az imádság eme fajtájának sejtelme sincs az imádság királyi gazdagságáról, mely ajándékozni akar. Semmit sem tud a mélységes imádásról, nem érezte meg az imádság lelkét,
mely egyáltalán nem kérdi azt, hogy mire való, vagy mit használ ez, hanem fölfelé tör,
mert szeretet, illat és szépség. És minél inkább szeretet, annál inkább áldozat is egyszersmind, és az illat az emésztő tűzből száll fel a magasba. /R. GUARDINI, Örökmécs, A
tömjén/
A TEMPLOM BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015 MÁJUS HÓNAPBAN:
- Bevétel: Perselypénz 195 700 E Ft, adomány magánszemélytől 10 E Ft, miseszándékok
24,5 E Ft, összesen 230,2 E Ft. - Kiadások május hónapban: a) havonta ismétlődő
költségek: Rezsi 87,1 E Ft ( gáz 14,4 E Ft, áram elszámoló szla 50,4 E Ft, víz 12,0 E Ft,
telefon 10,2 E Ft), Gondnok munkáltatói bérköltsége 147,4 E Ft, a zenei szolgálat költsége
80 E Ft.; Liturgikus anyagok: 6,2 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 4,6 E Ft. Irodai ktg-k:
9,1 E Ft. Banki ktg 2,8 E Ft. Élelem : 8,2 E Ft. Karbantartási anyagok: 29,5 Ft. Egyszer
adódó költségek: Szőnyeg/lábtörlő: 42,9 Ft. (Az elvégzett beruházás költségeit a rendi
központ megtérítette). Mindösszesen a kiadások: 417,8 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Június 22. hétfő: 700 -; 1830 -. ● Június 23. kedd: 700 -; 1830 - ● Június 24. szerda: 700
élő orvosokért és nővérekért; 1830 Szabolcs gyógyulásáért ● Június 25. csütörtök: 700 SJ.
szándékra; 1830 - ● Június 26. péntek: 700 + édesanya l.ü.; 1830 - ● Június 27. szombat:
700 -; 1830 elhunyt feleségért és családtagokért
„… az Egyház minden gyermeke érezze felelősnek magát a világért, ápolja magában az
igazi katolikus lelkületet, és segítse az evangelizáció művét. Azt azonban mindenkinek
tudnia kell, hogy a hitterjesztés szolgálatában az első és legfontosabb kötelesség a mélységesen keresztény élet. Buzgó szolgálatuk és szeretetük lelki szellőként újjáéledést hoz az
egész Egyházba, mely így a nemzetek között fölemelt jel, a "világ világossága" (Mt
5,14) és a "föld sója"(Mt 5,13) lesz. Az élet e tanúságtétele könnyebben kifejti hatását, ha
az ökumenikus dekrétum szabályai szerint más keresztény közösségekkel együtt történik.
/AD GENTES kezdetű dekrétuma az Egyház missziós tevékenységéről/
SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM
H-6722 SZEGED, Dáni János utca 3. Tel/Fax: 06-62-426-590
E-mail: sztjozsefjezsuita@gmail.com; Honlap: www.sztjozsef.hu
Iroda: hétfő – péntek: 900–1200
Szentmisék rendje: Vasárnap: 800; 1000; 1930; Hétköznap: 700, 1830.
Gyóntatás: a szentmisék alatt, vagy egyéni egyeztetéssel
Lelkipásztori beszélgetés: ha lehetséges, előzetes időpont-egyeztetéssel.
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