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BEVEZETŐ ÉNEK Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm vagy, én Istenem, ne késlekedj! (Zsolt 69,2.6)
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 16, 2-4. 12-15)
A pusztai vándorlás üdvtörténeti szempontból előképe az Egyház és az emberiség vándorlásának az örök haza felé. Jelen van benne Isten szava és ereje, de jelen van az ember örök
engedetlensége és földies vágya is. Isten kimutatja türelmét és irgalmát, s így akarja az
embert hitre és szeretetre elvezetni. A hívő ember meglátja, hogy Isten a természet javain
keresztül is megmutatja gondviselését.
A Szin pusztában Izrael egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták nekik: „Inkább
haltunk volna meg az Úr keze által
Egyiptomban, amikor a húsos fazekak
mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel.
Ti pedig ide hoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen veszszen."
Ekkor az Úr így szólt Mózeshez:
„Íme, én kenyeret hullatok nektek az
égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy követi-e parancsomat. Hallottam Izrael fiainak

zúgolódását. Közöld velük: ma este
húst fogtok enni, és holnap reggel jóllakhattok kenyérrel. Erről fogjátok
megtudni, hogy én, az Úr vagyok a ti
Istenetek.” És valóban: estére fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő ereszkedett
alá a táborra. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finomszemcsés dolog maradt, olyan,
mint a dér a földön. Izrael fiai meglátták és kérdezgették egymást: „Mi ez?”
Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: „Ez az a kenyér,
amelyet az Úr ad nektek enni.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. /Zsolt 77/
Előénekes: Hallottuk Isten nagyszerű tetteit, * amint atyáink elmondták nékünk.
Hirdetjük a jövő nemzedéknek az Úr dicsőségét és erejét, * a csodákat, amelyeket
véghezvitt.
E: Parancsot adott a felhőknek odafönn, * és az ég kapuit megnyitotta.
Eledelül mannát hullatott, * mennyei kenyeret adott nékik.
E: Angyalok kenyerét ette az ember, * eledelt küldött nékik bőséggel.
Bevezette őket szent hegyére, * a hegyre, melyet jobbja szerzett nékik.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 4, 17. 20-24)
Gyarló természetünket, a ,,régi embert'' magunkban hordozzuk a megigazulás állapotában
is, és a rendetlen vágyak állandóan jelentkeznek. Isten akaratát csak úgy teljesíthetjük, ha
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megtanuljuk levetni a régi embert, s a kegyelem gyarapításával magunkra öltjük az újat,
Krisztus képmását. Az eszményt csak tudatos önneveléssel közelíthetjük meg.
Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt
figyelmeztetlek titeket az Úrban: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket. Ti
nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Te-

hát eddigi életmódotokkal ellentétben
vessétek le a régi embert, akit a csalóka
vágyakozások romlásba döntenek.
Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben? Öltsétek magatokra az új embert,
aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban
szent teremtmény.

ALLELUJA Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. (Mt 4, 4b)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 6, 24-35)
A kenyérszaporítás csodája a legtöbb szemtanúban csak azt a vágyat ébresztette fel, hogy
nekik ilyen Messiásra volna szükségük, aki gondtalan életet biztosít. Ezzel szemben Jézus
úgy mutatkozik meg, mint aki Isten titkát hordozza. Neki természetfeletti ígéretei és követelményei vannak. Csak az érti meg őt, aki hisz benne, vagyis e fogadja, hogy Istentől jött
és bennünket is hozzá akar vezetni. Az Oltáriszentség olyan adomány lesz, amely az örök
életet biztosítja számunkra.
Abban az időben: Amikor a nép nem
találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék jézust. Amikor a
tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
,,Bizony, bizony, mondom nektek -- felelte Jézus -, nem azért kerestetek, mert
csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan
eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad
az örök életre. Ezt az Emberfia adja
nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.”
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk,
hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” ,,Istennek az tetszik -- válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit kül-

dött.” De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és
higgyünk neked? Mit tudsz tenni?
Atyáink mannát ettek a pusztában,
amint az Írás mondja: Égi kenyeret
adott nekik enni.”
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony,
mondom nektek: Nem Mózes adott
nektek kenyeret az égből, hanem
Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk,
add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
,,Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik,
és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”

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 Faber Péter /1506-1546/, Szt. Ignác első szerzetestársa, jezsuita áldozópap – emléknapja ma, vasárnap. Liturgikus ünneplése ez évben elmarad.
 Vianney Szent János Mária áldozópap / 1786 – 1859/ – emléknapja kedden.
 Szűz Mária római főtemplomának felszentelése – Havas Boldogasszony.
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 Urunk színeváltozása – ünnep csütörtökön.
 Szent Domonkos áldozópap – emléknapja szombaton.
 A keresztről Nevezett Szent Terézia Benedikta /Edit Stein/ szűz és vértanú ünnepe
– liturgikus ünneplése ez évben elmarad.
 Szentségimádás minden csütörtökön ¾ 6 órakor, a szentmise előtt – időzés Jézus jelenlétében. Június hónapban a szentségimádás idején imádkozzuk a Jézus Szíve litániát is.
 A Kaszap István Kollégium pótfelvételt 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. augusztus 20. A pótfelvételi időpontja a korábban meghirdetett feltételekkel: 2015. augusztus 24–25. Bővebben tájékozódni http://kijk.hu lehet.
ALSÓVÁROSI BÚCSÚ – 2015. AUGUSZTUS (1)-2.
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.
A SZENTATYA AUGUSZTUSI 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 mindazok, akik önkéntesként dolgoznak, nagylelkűen szolgálják a
szükséget szenvedőket.
Evangelizációs: Hogy önmagunkból kilépve képesek legyünk odaállni mindazok mellé,
akik az emberi és társadalmi kapcsolatok perifériáján élnek.
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/.
 A Gerinctorna Csoport – kedden 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
„Sokféle erő van az emberben: a megismerés által megragadja a körülötte lévő dolgokat, a csillagokat és hegyeket, a tengert és a folyót, a fát és az állatot, minden körülötte lévő emberi lényt, és mindezt bevonhatja saját belső világába. Szeretheti őket, de gyűlölheti
is és el is taszíthatja magától; szembe helyezkedhetik velük, vagy vágyakozhat utánuk és
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magához vonhatja őket. Megragadhatja a körülötte lévő világot, és saját akarata szerint
formálhatja azt. Az örömnek és a vágynak, a szomorúságnak és a szeretetnek, a nyugalomnak és az izgalomnak sokszoros hulláma járja át szívét...
Legnemesebb ereje azonban az: megismerni, hogy egy magasabb lény áll felette, ezt a
magasabb lényt tisztelni és érte síkra szállni. Az ember elismerheti maga fölött az Istent,
imádhatja Őt, és feláldozhatja magát Érte, azért, ,,hogy Isten dicsőíttessék.''
De hogy az Isten fönsége az értelem előtt fölragyogjon, hogy az ember ezt a Fölséget
imádja, s ne rekedjen meg önzően önmagában, hanem kilépjen önmagából, síkra szálljon
Érte, hogy a fenséges Isten dicsőíttessék: ez az áldozat.
A lélek legmélyebb ereje, hogy áldozatot tud hozni. Az emberi lélek legmélyén honol az a
nyugalom és világosság, amelyből az áldozat Istenhez emelkedik.
Ennek az emberben lévő legmélyebb, legcsendesebb és legerősebb valóságnak külső,
látható jele az oltár. A templom szentélyében áll, lépcsők emelik ki abból a térből, amely
kívülről maga is el van különítve az emberek munkaterétől, s különálló, miként a lélek
szentélye. Szilárdan áll biztos talapzatán, miként az ember igaz akarata, mely ismeri Istent
és kész arra, hogy Érte kiálljon. És a talpazaton ott nyugszik az oltár lapja, a mensa, egy
szépen elkészített hely, amelyen az áldozatot bemutatják. Nem valami zeg-zug, hanem
szabad sík. Nem félig homályos, zavaros tett, hanem nyíltan áll mindenki szeme előtt.
Olyan, amilyennek az áldozatnak kell lennie a szív mélyén. Egészen világosnak az Isten
szeme előtt, minden fenntartás és hátsó gondolat nélkül.
De a kettő összetartozik: a külső oltár, és a lélek bensejében lévő oltár. Az a külső,
amely a templomnak a szíve, és ez a belső, amely az élő emberi kebelnek, belső templomnak legmélyén áll, amely templomnak kifejezése és jelképe az a külső templom a maga
falaival és bolthajtásaival.” /R. GUARDINI, Az oltár, in Örökmécs/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Augusztus 3. hétfő: 700 + Éva l.ü.; 1830 -. ● Augusztus 4. kedd: 700 elhunyt családtagok
l.ü; 1830 ● Augusztus 5. szerda: 700-; 1830 - ● Augusztus 6. csütörtök: 700 a Társaság
szándékára; 1830 UNUM szándékra ● Augusztus 7. péntek: 700 + Zoltánért és élő Zoltánért; 1830 élő és elhunyt családtagokért ● Augusztus 8. szombat: 700 + Gózon János l.ü.;
1830 + Katalin és József l.ü. és élő családtagokért
„Ne akarjanak és ne keressenek tehát Semmi mást, mint mindenben és minden által Istennek, a mi Urunknak nagyobb dicsőítését és dicsőségét.
Mert gondolja meg mindenki, hogy annyira halad majd előre minden lelki dologban,
amennyire kivetkőzik önszeretetéből, önakaratából és önérdekéből.”
/LOYOLAI Szent Ignác, Lelkigyakorlatos könyv 189./
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.
Bankszámlaszám: 11100104-92104941-37000004

