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BEVEZETŐ ÉNEK Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. (Zsolt16.15)
OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből (Ám 7,12-15)
A földi érdekekbe és ösztönös kívánságokba elmerült emberek nem szívesen hallgatják a
figyelmeztető szót. Ezt a próféták is megtapasztalták. Ellenfeleik mindig találtak bennük
kifogásolni valót. A prófétának azzal is hozzá kellett járulnia a vallási élet erősítéséhez,
hogy a nehézségek között is hűséges maradt küldetéséhez. Ha hitetlenséggel találkozott,
akkor is hirdetnie kellett Isten szavát.
Amacja, Bétel papja ezt mondta
Ámosznak: „Látnok! Menj el innen!
Menekülj, Duda földjére! Ott edd a kenyeredet és ott prófétálj! Bételben többé ne prófétálj, mert királyi szentély ez,
és a királyság temploma!” Ámosz így

felelt Amacjának: „Nem vagyok én
próféta, sem prófétának fia: pásztor
vagyok és fügét termesztek. Az Úr
azonban elhívott a nyáj mellől. Azt
mondta nekem az Úr: „Menj, prófétálj
népemnek, Izraelnek?”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
E: Az Úrjóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1,3-14)
Az apostol visszatekint a megváltásra, amelyet Jézus hozott, és példát ad Isten kegyelmének magasztalására, ami valójában minden hívő feladata. Az Atya Jézus Krisztusban öröktől fogva kiválasztott bennünket, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Krisztus
valóban elvette a világ bűneit és megszerezte nekünk a fogadott fiúságot és feltárta előttünk az üdvrend végső állapotát. Az ő fősége alatt kialakul a teremtett világ teljes összhangja, amelyben mindenki megtalálja a maga helyét és boldogságát.
Testvéreim! Áldott legyen az Isten,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne

választott ki minket a világ teremtése
előtt, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk színe előtt. Szeretetből eleve
arra rendelt bennünket, hogy akaratá-
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nak tetszése szerint Jézus Krisztus által
fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott
minket.
Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges
kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon
árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy
elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben egyesít mindent,

ami a mennyben és a földön van.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget
annak rendelése szerint, aki mindent
szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik
már korábban is Krisztusba vetettük
reményünket.
Benne kaptátok meg ti is a megígért
Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok
az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne. Ő
a foglalója örökségünknek, annak,
hogy teljesen megváltva övéi legyünk
az Isten fölségének dicsőségére.

ALLELUJA Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy
megértsük, mily reménységre hívott minket.
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6,7-13)
Az apostolok első szétküldésének nevelő célzata volt. Meg kellett tanulniuk, hogy Krisztus
hatalommal rendelkezik, és terve megvalósul. De már a végső küldetés lényeges vonásai is
felismerhetők. Ne keressenek támaszt földi javakban, pénzben és más eszközökben, hanem
bízzák magukat Krisztus erejére. Első feladatuk legyen a szeretet gyakorlása, hiszen csak
ezzel kelthetik fel az érdeklődést Isten országa iránt. Ahol nem fogadják be őket, ne vitatkozzanak, hanem menjenek tovább és biztosan találnak jóakaratú embereket.
Abban az időben: Jézus magához hívta
a tizenkettőt, és kettesével elküldte
őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan
lelkek felett. Megparancsolta nekik,
hogy az útra ne vigyenek semmit, csak
vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek
magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok

ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is
rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul
ellenük.”
Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt
kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, ferences szerzetes /Bagnoregio, 1217/18.
- Lyon, 1274/ – emléknapja szerdán.
 Kármelhegyi Boldogasszony – emléknapja csütörtökön.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 Szent Hedvig királynő / 1374. február 18. – Krakkó, 1399. július 17. / – emléknapja
szombaton.
 Szervezői összejövetel – csoportvezetők, önkéntesek – a Szent Ignác nap előkészítésére
– július 20-án, hétfőn, du. fél 5 órakor.
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 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
SZENT IGNÁC NAP – JÚLIUS 25-ÉN SZOMBATON
Az immáron hagyományos Szent Ignác Napra 2015. július 25-én kerül sor. Délelőtt 9
órától délután 1 óráig spirituális délelőttre – meditáció, közös elmélkedés, megosztásra kerül sor.
A délután folyamán 5 órakor P. Horváth Árpád SJ. a budapesti Jézus Szíve Templom
igazgatója tart vetítettképes előadást amerikai terciájáról, majd bemutatja az ünnepélyes
szentmisét, melyet egyszerű agapé, társalgás követ.
Itt zsűrizik az érdeklődők számára meghirdetett desszertkészítő versenyt, mely igazi díjazása a pillanatok alatt való elkapkodás öröme és megelégedettsége. Szeretettel hívjuk és
várjuk a testvéreket.
GYÉMÁNTMISE – A SZENTELÉS 60. ÉVFORDULÓJA– P. DEÁK FERENC
Ebben az esztendőben P. Deák Ferenc pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepeljük,
melyre a belgiumi Enghien-ben került sor, 1955. július 31-én. Mivel Ferenc atya másik
nevezetes jubileuma is közeledik – 90 éves lesz szeptemberben – a két évfordulót összevonva szeptember 20-án szeretnénk megemlékezni, ill. hálát adni a templomi közösségben.
Szent Ignác napján, július 31-én, pénteken az este P. Deák mutatja be ünnepi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
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/.
 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.
FELVÉTELI A MONTSERRAT HÁZBA
Mi is a Montserrat ház? A Montserrat ház olyan fiatalemberek számára jött létre:
- akik komolyan foglalkoznak a papi vagy szerzetesi hivatással, de még nem jutottak el
egy világos döntésre – vagy akik már döntöttek, de tanulmányaik befejezése miatt várniuk
kell a teljes megvalósítással - továbbá azon fiatalok számára, akik jezsuiták szeretnének
lenni. Ez utóbbi kategória a jezsuita jelöltek csoportja.
A Montserrat ház Szent Ignác-i lelkiségű közösség olyan fiataloknak, akik az evangéliumi egyszerűséget kívánják élni, testvéri közösségben, azzal a mély vággyal, hogy meghallják és kövessék az Úr hívását. Bővebben: http://hivatas.jezsuita.hu/sajatprogramjaink/felveteli-montserrat-hivatastisztazo-hazba-201516
MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA 2015-2016
Az Ignáci Lelkiségi Központ szervezésében a 2015-2016-os évben újra lehetőség nyílik a
teljes szentignáci lelkigyakorlat elvégzésére a mindennapokban, 2015. október 10. és
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2016. július 31. között. A lelkigyakorlat végzésére azokat a személyeket várjuk, akik szeretnék elmélyíteni imaéletüket, és vágynak arra, hogy mindennapjaikat az Istennel való
személyes kapcsolat határozza meg. Bővebb információ: http://manreza.hu/amindennapok-lelkigyakorlata-2015-2016/
„Ignác abban az időszakban /sebesülésében lábadozva/, amikor lelkét még egészen betöltötték az üres és haszontalan lovagregények, amelyeket a régi idők híres lovagjainak kalandos történeteiről írtak, mihelyt gyógyulófélben volt, az idő eltöltésére szintén ilyen olvasmányt kért. De abban a házban egyetlen lovagregény sem volt, ezért odaadták neki a
„Krisztus élete” és a „Szentek virágoskertje” című könyvet; mindkettőt hazai nyelven.
Közben Isten irgalmassága is segítette, és az új olvasmányokból merített gondolatait tovább vezette. Amikor ugyanis Krisztus Urunknak és a szenteknek életét olvasta, elgondolkodott magában, és ilyen következtetésre jutott: „Mi történne, ha éppen én cselekedném
azt, amit Szent Ferenc tett, vagy mi lenne, ha Szent Domonkos tetteit követném?” Sokszor
töprengett így bensejében. Ezek a gondolatok aránylag hosszú időn át fogva tartották lelkét, de azután, ha más változatos ügyek is közbeékelődtek, újra csak előlopakodtak a hiú
és világias képzelgések, amelyek újabban már hosszú időre háttérbe szorultak. A réginek
újjáébredése azután sokáig fogva tartotta.
De e különböző tárgyú gondolatok megélésében felfigyelt egy nagy különbségre: nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el;
amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont
amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet,
nemcsak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül
foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt
azokra. Ezt a lényeges különbséget azonban mindaddig nem vette észre, és nem is értékelte különösképpen, amíg egyik nap meg nem nyílt a lelki szeme. Csodálni kezdte ezt a különbséget, és megbizonyosodott saját tapasztalata révén, hogy a gondolatok egyik fajtájából szomorúságot, a másikból örömet merít magának. Ez lett tehát a legelső következtetés,
amit a lelki élet titkaiból leszűrt magának. Azután pedig, amikor már a nagyobb lelkigyakorlatait is megkezdte, úgy tanította övéit, hogy először is ezzel a megtapasztalt következtetésével kezdte megvilágítani előttük a különböző szellemek megértését.” /Ludovico
Consalvo feljegyzéseiből, amelyeket maga Szent Ignác mondott tollba, Vizsgáljátok meg a
szellemeket, vajon Istentől származnak-e/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Július 13. hétfő: 700; 1830 barátokért, jótevőkért ● Július 14. kedd: 700; 1830 + Istvánokért és Stefánia ● Július 15. szerda: 700; 1830 kismamákért ● Július 16. csütörtök: 700 a
Társaság szándékára; 1830 + Lajosok és +Lujza ● Július 17. péntek: 700; 1830 szenvedő
lelkekért ● Július 18. szombat: 700 -; 1830 szenvedő lelkekért
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