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ÉRTESÍTŐ
ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

2015. JÚLIUS 26.

BEVEZETŐ ÉNEK Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házában fogadja,
ő ad népének hatalmat és erőt.
OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből (2 Kir 4, 42-44)
Isten a prófétákon keresztül nemcsak tanítást adott, de jelezte is , hogy gondviselése kíséri
a népet. A csoda a próféták igazolása mellett ezt a célt is szolgálta. Elizeus idejében úgy
látszott, mintha Isten megismételné az Egyiptomból való kivonulás nagy tetteit. A kenyér
szaporítása emlékeztet a mannára. Az Istenbe vetett bizalmat tehát nem szabad feladni.
Elizeus próféta korában, a nagy éhínség idején történt: Jött egy ember BaalSalisából és az Isten emberének kenyeret hozott az első termésből: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a zsákjában. Erre Elizeus megparancsolta:
„Adjatok enni az embereknek!” Szol-

gája ellene vetette: ,,Hogy adjak ennyit
száz ember elé?”
De ő azt felelte: „Adj csak az embereknek enni! Mert ezt mondja az Úr:
Esztek és még marad is.” Erre eléjük
tette, azok ettek és még maradt is,
ahogy az Úr mondta.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.
Előénekes: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
E: Mindeneknek szeme bízón rád tekint, * és te enni adsz nekik kellő időben.
Megnyitod kezedet, * és javaiddal eltöltesz minden élőt.
E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 4, 1-6)
Az apostol hangsúlyozza az Egyháznak a hitben és a szeretetben megnyilvánuló egységét.
Krisztus maga is utalt az egységre, mint küldetésének utólagos igazolására. Az egység motívumai természetfelettiek: közös a tanítás, amit hinni kell, közös a remény, amelyet hordozunk, közös a Krisztushoz való tartozásunk a Szentlélek által, a keresztség, amely beolt
Krisztusba és végül egy Atyának a gyermekei vagyunk, aki mindnyájunkat üdvözíteni akar.
Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki
fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek
méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet
kaptatok; teljes alázatban, szelídségben
és türelemben. Viseljétek el egymást
szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a
béke kötelékével fenntartsátok a lelki

egységet. Egy a Test és egy a Lélek,
mint ahogy hivatástok is egy reményre
szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja,
aki minden fölött áll, mindent áthat és
mindenben benne van.
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ALLELUJA Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7, 1)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 1—15)
János evangéliuma a kenyérszaporítást úgy mondja el, mint bevezetést a későbbi tanításhoz, amelyben Jézus megígérte az Oltáriszentséget, testének és vérének áldozati táplálékát.
A kenyérszaporítás, mint csoda elsősorban őt és tanítványait igazolta, de a mi számunkra
már a jelentés is fontos. Jézus bemutatta, hogy aki követi őt és keresi az Isten országát, arról ő gondoskodik. Továbbá ha ilyen hatalma van az anyag felett, akkor megteheti, hogy a
kenyér színe alatt áldozatul testét adja nekünk.
Abban az időben: Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának
a túlsó partjára. Nagy tömeg követte,
mert látták a csodajeleket, amelyeket a
betegeken végbevitt. Jézus fölment egy
hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.
Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt
Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret,
hogy legyen mit enniük?” Ezt pedig
azért kérdezte, hogy próbára tegye,
mert tudta ő, hogy mit fog tenni.
,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég
nekik, hogy mindenki kapjon valami
keveset” -- felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére
megszólalt: „Van itt egy fiú, akinél öt
kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” Jézus meghagyta: „Telepítsétek

le az embereket!” Sok fű volt azon a
helyen. Letelepedtek hát: szám szerint
mintegy ötezren voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett
embereknek; ugyanígy (adott) a halból
is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak:
„Szedjétek össze a maradékot, hogy
semmise vesszen kárba.” Összeszedték,
s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt
árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig
az emberek látták a csodajelet, amelyet
Jézus végbevitt, így beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön.”
Mikor Jézus észrevette, hogy érte
akarnak jönni, és el akarják vinni,
hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét
visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra között. Ezen felül hívja: 30/465-7557.
 Szent Charbel Mahlouf áldozópap, szerzetes /1828-1898/ – emléknapja hétfőn.
 Szent Márta – emléknapja szerdán.
 Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító /400-450/ – 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.
 Rendalapítónk - Szent Ignác /1491-1556/ főünnepe – július 31-én, pénteken az este P.
Deák mutatja be ünnepi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
 A Kaszap István Kollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre – Egyetemisták és
végzős gimnazisták jelentkezését várjuk. A jelentkezéseket postai úton a Kaszap István
Szakkollégium – 6722 Szeged, Jósika utca 33. címre, elektronikusan pedig a
kaszap@kijk.hu címre lehet küldeni. A beküldés határideje: 2015. július 30. A szóbeli
augusztus 1-jén és 2-án lesz, a pontos időpontról a jelentkezés után küldenek értesítést. A
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pótfelvételi időpontja a korábban meghirdetett feltételekkel: 2015. augusztus 24–25.
Bővebben tájékozódni http://kijk.hu lehet.
ALSÓVÁROSI BÚCSÚ – 2015. AUGUSZTUS 1-2.
Szombat /augusztus 1./: 15:30 Mise a szerzetes és papi hivatásokért, ifjúsági mise; 17:00
Ünnepélyes zsolozsma; 18:00 Mise a rózsafüzér társulatokért; 19:00 Rózsafüzér; 20:00
Görög Katolikus liturgia; Celebrál: Szaplonczay Miklós g.k. esperes; 21:00 Keresztút;
22:00 Szentségimádás a quadrumban; 24:00 Mise az elhunytakért
Vasárnap /augusztus 2./: 06:00 Zsolozsma; 07:00 Mise az édesanyai, édesapai hivatásokért;09:00 Ünnepi szentmise a családokért és a szögedi nemzetért; Celebrál: Székely János
püspök
14:30 Engesztelő óra a gyógyulásokért; 15:30 Mise a betegekért, idősekért, orvosokért és
az ápolókért; 17:15 ünnepélyes zsolozsma; 18:00 Hálaadó szentmise, újmise.
Gyónási lehetőség: a búcsú egész ideje alatt.
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.
„Milyen ember volt Szent Ignác? Egy bizalmas barátja e szavakkal jellemezte: „Ignác
atyánkban nagyszerű természet és átfogó szellem párosult egymással. Ezeknek az adottságoknak a birtokában, és Urunk kegyelmével minden erejét latba vetette, hogy nagy dolgokat vigyen végbe, és minden tette csupa tűz volt. Akár a Társaságot nézi az ember, amelyet
alapított, akár a Lelki gyakorlatokat, úgy találja, hogy csupa életet árasztó szeretet, csupa
lobogás, soha nem nyugvó buzgalom, állandó felhívás és ösztönzés a lelkek tettre kész
megsegítésére.” Szent Ignácra semmi sem lehet jellemzőbb, mint életének, a Lelkigyakorlatok egész szellemének és a rendi szabályok fő irányvonalának rövid, de találó foglalata:
Omnia ad maiorem Dei gloriam - Mindent Isten nagyobb dicsőségére.”
Olyan halállal, mint bárki más - Már 1553 júniusában kijelentette a rendfőnök, hogy „az
orvosok keze között”közel érzi magát a halálhoz.
Egy év múlva újból halálfáradt volt, de azért még tollba tudta mondani az életéről szóló
visszaemlékezéseket. Kimondhatatlanul kínos epebántalmai végső erejét is kimerítették, és
1556. júliusában sötét kis kamrájába belépett a várva várt halál.
Július elején három hétre még a Santa Balbina melletti városszéli kis házban szerette volna
kipihenni magát. Hiába. Csendesen visszatért a professzus házba, és várta a halált, mint
olyasmit, amiből nem csinál nagy ügyet az ember. Július 30-án, csütörtökön a vacsoraasztalnál, mint évek óta mindig, még megbeszélte a folyó ügyeket. Azután arra kérte titkárát,
menjen mielőbb a Vatikánba, és kérje számára a pápától a haldoklók áldását. De az orvos
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nem tartott közvetlen életveszélytől, és Polanco a még aznap éjszaka elküldendő postára
hivatkozott. Ignác szó nélkül engedelmeskedett. "Tegyen, ahogy akarja, egészen Önre hagyatkozom”- csak ennyit mondott, ez volt mintegy utolsó szava rendjéhez. A szomszédos
kamrában lakó testvér még hallotta, amint éjfélkor halkan imádkozik: „Ó, Istenem!”Amikor július 31-én virradatkor benyitottak hozzá, haláltusáját vívta. Polanco azonnal a Vatikánba sietett, de mire IV. Pál áldásával visszatért, Ignác már halott volt. A haldoklók szentségei nélkül, szemérmesen, szótlanul költözött el. Ágyánál ott imádkozott Peter de Freux, aki egyszer szomorú óráiban klavikordon játszott neki. Atyjának lelke most
már ott volt, ahová misztikus följegyzéseiben vágyakozott, ott, ahol a mennyei zenét hallani és az Örök Isten kimondhatatlan szavait.
„Elment – írja Polanco – anélkül, hogy megáldott volna bennünket, anélkül, hogy utódot jelölt volna ki, anélkül, hogy a rendalkotmányt megerősítette volna, egyetlen ünnepélyes gesztus nélkül, amilyenekkel Isten szolgái el szoktak költözni: olyan halállal, mint
bárki más”.
Augusztus 1-jén este temették el testét az Úti Boldogasszony templomában. Sírkövén ez
a felirat áll: „Loyolai Ignácnak, Jézus Társasága alapítójának és első rendfőnökének, mint
szeretett és jó atyjuknak emelik ezt a követ társai és fiai, akiknek Krisztusban életet adott”.
/http://www.jezsuita.hu/node/109/
„Hogy mind a Lelkigyakorlatok vezetője, mind a gyakorlatozó jobban támogassa egymást
és jobban haladjon előre, eleve fel kell tételeznünk, hogy minden jó kereszténynek készebbnek kell lennie arra, hogy felebarátja állítását megmentse, hogysem elítélje. Ha nem
tudja azt megmenteni, kérdezze meg őt magát, hogyan érti állítását. Ha helytelenül, javítsa
ki Őt szeretettel. Ha pedig ez nem elég, használjon fel minden alkalmas eszközt, hogy felebarátja helyes értelmet adjon annak és megmeneküljön.’ Ti. a tévedéstől. LOYOLAI
Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 21.
„Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon
neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és
azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van.” Vezérelv és alapigazság, /Lgy
23/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Július 20. hétfő: 700; 1830 Szűzanya tiszteletére ● Július 21. kedd: 700; 1830 - ● Július
22. szerda: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 - ● Július 23. csütörtök: 700 a Társaság
szándékára; 1830 - ● Július 24. péntek: 700 + szülők l.ü.; 1830 élő Kingáért és családjáért ●
Július 25-. szombat: 700 -; 1830 -.
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