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BEVEZETŐ ÉNEK Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő
szóval! (Zsolt 46,2)
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 1, 13-15; 2, 23-24)
Az ószövetségi bölcs a kinyilatkoztatott tanítást közli, amely a teremtés történetére épül.
Isten maga igaz és jó, ezért amit teremt, az is jó. Ő maga nem akarja a rosszat, főleg nem
a halált, ami az ember számára a legnagyobb rossz. Nem egyszerűen a testi halálról van
itt szó, hanem az élet forrásával, az Istennel fennálló kapcsolat megszűnéséről. A halál
mai formájában része van az ember bűnének, amelyet a kísértő csábítására követett el. A
halál orvoslását csak Istentől lehet várni.
A halált nem Isten alkotta, ő nem leli
örömét az élők pusztulásában. Hisz
mindent azért teremtett, hogy legyen,
és a világon minden teremtmény az életet szolgálja.
Nincs bennük pusztító méreg, és a
földön nem az alvilág uralkodik. Az

igazság ugyanis halhatatlan. Isten halhatatlanságra teremtette az embert, a
saját örökkévalóságának képmásává
tette.
A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak,
azok megtapasztalják.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
E: Sírásomat örömre fordítottad; * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2 Kor 8,
7. 9. 13-15)
Az apostol a megtért pogányok között gyűjtést rendez a jeruzsálemi szegények javára. Ez
egyrészt a szeretet megnyilvánulása és egyben az Egyház egységének a kifejezése is. Ha ők
gazdagok lettek lelkiekben, akkor adjanak anyagi javaikból a szűkölködőknek. Kövessék
Krisztus példáját, aki az isteni gazdagság helyett vállalta az emberi szegénységet, hogy elvezessen bennünket az örök élet gazdagságára. Az igazi szeretet másokat is fel akar emelni.
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Testvéreim! Ti mindenben kitűntök: a
hitben, a szóban, a tudásban, minden
buzgólkodásban, és az irántunk táplált
szeretetben: tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Hiszen ismeritek
Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát.
Noha gazdag volt, értetek szegénnyé
lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Nem azért kell gyűjteni, hogy

mások megszabaduljanak a szükségtől,
ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben
segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is ez áll: „Aki sokat
gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött.”

ALLELUJA Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban
felragyogtatta az örök életet.
EVANGÉLIUM Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (Mk 5,
21-43)
Az evangélista a két csoda leírásánál képet ad Jézus mozgalmas életéről. Ő a mindennapi
emberek között működött és nyitott volt minden bajuk előtt. De azt megkívánta, hogy higygyenek küldetésében. A beteg asszony azért gyógyul meg, mert különleges hite van: "Ha
csak ruhája szegélyét érintem…'' Jairustól Jézus megkívánja, hogy a reménytelenség ellenére is higgyen. Ebből látjuk, hogy az igazi hitnek és bizalomnak milyen ereje van. El kell
fogadnunk, hogy Jézusból erő árad ki a mi megigazulásunkra és üdvösségünkre.
Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a
túlsó partra, a tó partján nagy tömeg
sereglett köréje. Ekkor odajött egy
Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a
lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy
meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment
vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott
körülötte. Volt ott egy asszony, aki már
tizenkét éve vérfolyásban szenvedett.
Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett.
Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a
tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: „Ha
csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette,
hogy erő ment ki belőle. Megfordult a
tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt
válaszolták: „Látod, hogy szorongat a

tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett
meg?” De ő mégis körülnézett, hogy
lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett - mert hisz tudta, hogy
mi történt vele - odaborult eléje, és
őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő
így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga
elöljárójának házából és közölték:
„Meghalt a lányod. Miért fárasztanád
a Mestert?” A hír hallatára Jézus így
bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne
félj, csak higgy?” Péteren, Jakabon és
Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok?
A gyermek nem halt meg, csak alszik.”
Azok kinevették. Ő azonban mindenkit
kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt
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bement (a helyiségbe), ahol a gyermek
volt. Megfogta a kislány kezét, és azt
mondta neki: „Talita kum”, ami annyit
jelent: „Kislány, mondom neked, kelj
föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni
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kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig
magukon kívül voltak a csodálkozástól.
De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a
dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt
nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.

CSOPORTVEZETŐINK LELKIGYAKORLATA
„Templomunkban működő csoportok vezetői 2013 decemberétől havonta találkoznak és
megbeszélik a következő időszak programjait. Ebben a folyamatban merült fel, hogy a nagyobb egység, a jobb együttműködés érdekében /Istennel és benne a közösség tagjaival - a
szerk. megj./ hasznos lenne egy hétvégi lelkigyakorlat.
A helyszínt Makón találtuk meg: a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium
kollégiumában, ahonnan a tanulók már hazamentek, így a hétvégén csak mi lakhattuk be a
teret.
A csendes lelkigyakorlaton tízen vettünk részt. A rövid, másfélnapos rekollekció alatt 4
szentírási rész szolgált imánk alapjául /Jn 1,35-39, Mt 14,22-33, Lk 5,1-11 és Jn 21,1-14/.
A mindennapos szentmise mellett egyéni imaidők, találkozások és megosztások követték egymást. A lelkigyakorlat alapgondolata az „apostol-iskola” volt, ahogyan Jézus kiválasztja és meghívja tanítványait, hogy vele legyenek és, hogy küldhesse őket. Tanítja őket
a tapasztalatok által és küldetést ad nekik. A fáradsággal, de sok lelki haszonnal és örömmel járó másfél nap valamennyiünknek sokat adott: a lezáráskor úgy véltük, jobban megismertük egymást és egymás iránti bizalmunk is növekedett.” /Dr. Csík Vera/
„ Templomi közösségünkből most 10 ember jutott el a lelkigyakorlatra. A hétvége fontos
tapasztalat volt számomra: Ha egyre többen vállaljuk, hogy belépünk a csendbe Jézussal
való kapcsolatunk elmélyítésére, egyre nagyobb az élő közösség lehetősége, a nagyobb
kreativitás küldetésünk betöltésére, környezetünk megszólítására és meghívására.”
/Szerediné Rugási Éva/
TEMPLOMUNK HÍREI
 Június - Jézus Szíve tisztelet hónapja – még hétfőn és kedden az esti 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.”
 Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe – hétfőn.
 Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél – Sarlós boldogasszony ünnepe – csütörtökön.
Adjunk hálát Istennek a földek terméséért és imádkozzunk azok teljes felhasználásáért az
ember javára.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében.
 Szent Tamás apostol ünnepe – pénteken.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
A rózsafüzér társulat titokcseréje - július 4-én, szombaton lesz ½ 6-tól. Közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
 Péter fillérek – gyűjtés a következő vasárnapon – a Szentatya szeretetművének támogatására, melyből a rászoruló egyházakat segítheti, ill. hozzájárulhat a katasztrófa sújtotta területek lakóinak az újrakezdéshez.
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 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 12
között. Ügyeleti időn kívül: 30/465-7557.
A SZENTATYA JÚLIUSI IMASZÁNDÉKAI
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott:
Egyetemes: Hogy a politikai felelősséget minden szinten úgy éljék meg, mint a szeretet
gyakorlásának kimagasló formáját.
Evangelizációs: Hogy a latin-amerikai keresztények a szociális egyenlőtlenségekkel
szemben tanúságot tudjanak tenni a szeretetről a szegények felé, és ezzel hozzájáruljanak
egy testvériesebb társadalom kialakulásához.
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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Június 29. hétfő: 700 -; 1830 Béla és Júlia 50. éves házassági évforduló ● Június 30.
kedd: 700 + Matula család l.ü. és élő tagjaiért; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü. ●
Július 1. szerda: 700 élő Gáborért és családjáért; 1830 templomunk közösségéért. ● Július
2. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 UNUM szándékra. ● Július 3. péntek: 700 + Tibor
l.ü.; 1830 élő és elhunyt családtagokért. ● Július 4. szombat: 700 + Gábor atyáért; 1830 élő
Róbertért, Zsuzsiért és keresztgyerekekért.
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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