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OLVASMÁNY Józsue könyvéből /Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b/
Az ígéret földjének elfoglalása után Józsue szükségét érzi annak, hogy a Sinai-szövetséget
megújítsa. Az emberek hamar elfelejtik a régi jótéteményeket, amelyekkel Isten kihozta
őket Egyiptomból. Új hazájukban különben is találkoztak új vallásokkal, bálványimádással, tehát a kísértés még nagyobb volt. A hit felidézése szükséges az állhatatossághoz.
Józsue egybegyűjtötte Izrael minden
törzsét Szichemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt.
Józsue ekkor így szólt a néphez: „Ha
nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek
atyáitok szolgáltak Mezopotámiában,
vagy az amoriták isteneinek, akiknek
most a földjét lakjátok. Mi, én és há-

zam népe az Úrnak szolgálunk.” A nép
így felelt: „Távol legyen tőlünk, hogy
elhagyjuk az Urat és más isteneknek
szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk, ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából. Szemünk láttára ő
tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész úton, amelyet végigjártunk, s az összes nép között, ahol
átvonultunk. Mi is az Úrnak akarunk
hát szolgálni, ő a mi Istenünk.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! /Zsolt 33/
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
E: Az Úr szeme az igazakra tekint, * és füle meghallja kiáltásukat.
Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
E: Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.
Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
E: Az igazak sokat szenvednek, * de az Úr mindig megmenti őket.
Megőrzi minden csontjukat, * egy sem törhet össze azokból.
E: A gonoszság elveszejti a bűnöst, * megbűnhődnek, kik gyűlölik az igazat.
Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből /Ef 5, 21-32/
Jézus a Megváltó, aki az egész életet megszenteli. Ezért kegyelme különösen átfogja az
életforrását, a házasságot és a családot. Az apostol arra mutat rá, hogy a házasság nagy
titok, mert jelképezi Krisztusnak és az Egyháznak felbonthatatlan kegyelmi kapcsolatát.
Áldozatával és állandó szeretetével Krisztus szenteli meg az Egyházat. Ezt a lelkületet kell
a házastársaknak is ápolniuk egymás iránt.
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Testvéreim! Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
Az asszony engedelmeskedjék férjének,
akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az
asszonynak, ahogy Krisztus feje az
Egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az Egyház alá van
vetve Krisztusnak, úgy az asszony is
mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát
érte, hogy a keresztségben igéje által
megtisztítva, megszentelje. Ragyogóvá

akarta tenni az Egyházat, amelyen sem
szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a
férj is köteles szeretni feleségét, mint a
saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem
gyűlöli, hanem táplálja, gondozza,
akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi
ugyanis tagjai vagyunk testének.
,,Ezért az ember elhagyja apját, anyját,
feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy
test lesz.'' Nagy titok ez: én Krisztusra
és az Egyházra vonatkoztatom.

ALLELUJA Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. /Jn 6, 63c.
68c/
+EVANGÉLIUM Szent János könyvéből /Jn 6, 60-69/
Jézus a hit dolgában nem fogad el megalkuvást Az embernek tudomásul kell vennie, hogy
Isten több mint a világ, s ő többet nyújthat nekünk, mint amit a természetből megértünk.
Aki elfogadja, hogy Jézus szava „lélek és élet'; az megérti, hogy ő magasabb szellemi életet hirdet és képvisel. Nála a földi élet bevezetés az örök életbe, amely nem más, mintai isteni életben való részesedés. Amikor tehát a hitben döntés előtt állunk, azt kell keresnünk,
hogy Krisztus tanításán kívül kapunk-e valahol ígéretet az örök életre.
Abban az időben: Jézus tanítványai
közül, akik (szavait) hallották, többen
azt mondták: „Kemény beszéd ez.
Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy
tanítványai méltatlankodtak miatta,
azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda,
ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre
kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek
és élet. De vannak közöttetek, akik nem
hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva

tudta, hogy kik nem hisznek benne, és
hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így
folytatta: „Ezért mondtam nektek,
hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak
az Atya meg nem adja neki. „Ettől
kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is
el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: ,,Uram, kihez menjünk?
Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten
Szentje.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szent Bertalan apostol – ünnepe hétfőn.
 Szentségimádás – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja – emléknapja csütörtökön.
 Szent Ágoston püspök és egyháztanító – emléknapja pénteken.
 Keresztelő Szent János vértanúsága – emléknap szombaton.
 Nyári irodai ügyelet – július és augusztus hónapban – hétfő – szerda – péntek de. 11 és
12 óra között. Ezen az időn felül hívja: 30/465-7557.
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 72 órás szentségimádást tartunk a Dómban - 2015. augusztus 27-30-ig – a Belvárosi
Plébánia hirdetése - (csütörtök reggel 8-tól vasárnap reggel 8-ig). „Ezt az imafolyamot
szándékosan a Szegedi Ifjúsági Napok idején végezzük a fiatalokért, hazánk megtéréséért,
jövőnkért. Ez a harmadik év, amikor ilyen módon imádkozunk, és idén is várjuk éjjelnappal az imádkozó híveket akár egyéni csöndes adorációra, akár közösségi hangos imádkozásra. Jelentkezni – a még szabad órák felől érdeklődni – a következő elérhetőségen lehet: Aradi Mária: 20/426-0219, miriamaradi@t-oniline.hu. A 72 óra időbeosztása a program ideje alatt a bejáratnál lesz kifüggesztve, hogy mindenki tájékozódhasson a különböző
stílusú imádságok időpontjáról.”
 Iskolások – és felszerelésük/táskák/ megáldása – a szeptember 6-i 10 órai szentmisén.
Szeretetett várjuk a gyerekeket szüleikkel együtt.
 Óvodás szentmise – kis átimádkozásra szorul, de terveink szerint október első vasárnapjától, vasárnaponként fél 5 órakor lesz. Az iskolás gyerekeket a vasárnap délelőtti szentmisékre várjuk.
 Katekumen csoport iskolásoknak és felnőtteknek – elsőáldozó csoportot indítunk
szeptember 27-én, vasárnap – első alkalom a 10 órai szentmise után - a templomunkhoz
kötődő gyerekek számára. A fiatalok szüleikkel együtt gyakorolják hitüket, akkor erre már
a (2)3. osztályos korban is sor kerülhet. Ha a család megosztott és/vagy a nagyszülőkkel
járnak a gyerekek a templomba, akkor 4. osztályos korban kezdődik a felkészülés.
14. életévtől, ill. felnőttek esetén – keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás, házasságrendezés előkészítésére csoporto/ka/t indítunk korosztályok szerint. Az első találkozáskor
megbeszéljük a csoporttalálkozók időpontját. Hitünk igazságairól, a keresztény tanításról
beszélgetünk és készülünk a tudatos „igen”- kimondására. Kérem, szándékukat jelezzék a
sekrestyében személyesen, vagy a hess.sj@gmail.com címen.
 Csoportjaink hamarosan újraindulnak, ill. folytatják tevékenységüket. Reményeink
szerint lehetővé válik egy felnőtt beszélgető csoport megindítása is.
 Felmérés – Süveges Gergő megkeresésére, P. Provinciális ajánlásával, templomi közösségünk 30 tagja - egyszerre - tölti ki azokat a kérdőíveket, melyek kérdéseikkel átfogják az
egész templomi életet, és részévé válnak egy nagyobb visszajelzési rendszernek magyarországi kitekintéssel. A részletekről a időpont egyeztetése után adunk tájékoztatást.
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.
„Reggel volt. Felmentem a magaslatra, s azután letekintettem. Mélyen alattam terült el a
tó, körülötte emelkedtek a kora reggel fényében a csendes, magas hegyek. Minden olyan
tiszta volt. Olyan üde az ég ott fent és oly frissek a fák nemes vonalú koronájukkal. És
egész bensőm annyira tele volt tiszta, vidám erővel, hogy úgy tűnt fel, mintha láthatatlan,
hangtalan források fakadnának bennem, és mindez világosságba és tágasságba emelkednék
fel. Akkor megértettem azt, hogy a szív úgy túláradhat hogy az ember megáll, felemeli te-
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kintetét, s kitárja karját szélesen, mint egy paténát a végtelen Jóság, a világosság Atyja, az
Isten felé, aki maga a Szeretet, és feláldozza neki mindazt, ami körülötte és az ő benső világában mindent meghaladó csendben felduzzadva és ragyogva áll. Úgy kell feltűnnie
előtte, mintha minden az ő kezének paténájából emelkednék fel tisztán és szentül.
Milyen szellemi magaslaton is állt egykor Krisztus és mutatta be szeretetét, lüktető életét, mint teljesen elégő áldozatot a mennyei Atyának! Azon a magaslaton, amelynek
előfoka volt a Mória hegye, amelyen Ábrahám mutatta be áldozatát. És előtte ismét az a
hely, ahol a királyi pap a maga engesztelő áldozatát ajánlotta fel. És ismét az a hely, ahol
az ősidőkben Ábel ajándéka szállt tisztán az égbe. Ez a magasság szüntelenül az ég felé
tör. Mindig kitárva az isteni kéz, folytonosan száll föl belőle az áldozat, amikor a pap -vagy nem is ő, mert hiszen az ember csak haszontalan eszköz - az oltárnál áll és kiterjesztett kezeivel felemeli a kehelytányért, a paténát a fehér kenyérrel. ,,Fogadd el, ó szent
Atya, mindenható örök Isten ezt a szeplőtelen áldozatot, amelyet én, méltatlan szolgád
ajánlok föl Neked, az én élő és igaz Istenemnek, megszámlálhatatlan bűneimért, sértéseimért és hanyagságaimért, és az összes körülállókért, hogy nekem és nekik is üdvösségünkre váljék, az örök életre.” /R. GUARDINI, A paténa/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Augusztus 24. hétfő: 700 -; 1830 +Csaba l.ü..● Augusztus 25. kedd: 700 élő gyermekekért és családjaikért;1830 + Lajos l.ü.. ● Augusztus 26. szerda: 700 -; 1830 - ● Augusztus
27. csütörtök: 800 a Társaság szándékára; 1830 - ● Augusztus 28. péntek: 700 -; 1830 -.●
Augusztus 29. szombat: 700 -; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü..
„Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem ismerjük a módot,
ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a bűn miatt eltorzult világ, de tanítást
kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került.
A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett.
Igen, elhangzott a figyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de önmagát elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen
a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már
sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint, a földi haladást gondosan meg kell
ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához.” /Gaudium et spes, (Öröm és remény) - zsinati dokumentum/
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