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KEZDŐÉNEK Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te,
Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. (Zsolt 73)
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 4, 1-2. 6-8)
Az ószövetségi törvény Isten ajándékának tekintették, amely az igazság útját mutatja. Isten
tanítja őket általa a helyes életre. A környező népeknek nem volt ilyen határozott mércéjü.
A törvény akkor vált teherré, amikor a magyarázók mindenféle tilalmakat vezettek le belőle. Jézus az ő e járásukat kifogásolta.
Mózes ezt a beszédet intézte a néphez:
,,És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek
megtartására tanítalak, hogy éljetek és
bevonulva elfoglaljátok azt a földet,
amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek
hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok
nektek. Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így tesztek szert bölcsesség-

re és okosságra azoknak a népeknek
szemében, amelyek hallanak ezekről a
törvényekről. Azt fogják mondani: Valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet! Mert hát hol van olyan nagy nép,
amelyhez istenei oly közel volnának,
mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk? És hol
van még egy olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai
volnának, mint ez az egész törvény,
amelyet ma elétek tárok?”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? /Zsolt 14/
Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soká meg nem rendül.
SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 1, 17-18. 21b-22. 27)
Egész létünk és minden képességünk Isten adománya. Az üdvösség rendjében a legnagyobb adomány Jézus tanítása. Ebből tudjuk, hogy mi vagyunk a teremtés zsengéje és
hogy Isten üdvösségre vezet bennünket. Az evangélium hatása akkor érvényesül, ha nemcsak ismerjük, hanem életünket is szerinte rendezzük be, főleg a szeretet gyakorlásával.
Testvéreim! Minden jó adomány és
minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott minket

életre az igazság igéjével, hogy teremtményeinek mintegy az első termése legyünk. Fogadjátok ezért tanulékony
lélekkel a belétek oltott tanítást, amely
képes megmenteni lelketeket. A tanítást
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váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok,
mert különben magatokat csaljátok
meg. Az Isten és az Atya szemében ez

az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.

ALLELUJA Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által, * a teremtett világ színe javának rendelt minket. (Jak 1, 18)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)
Jézus maga is megtartotta, a mózesi törvényt, de annak igazi szelleme szerint. Innen keletkezett az összeütközés közte és azok között. Az aprólékos magyarázat azt is célozta, hogy a
törvénytudók a maguk számára kibúvókat találjanak. Jézus követelménye az, hogy az ember szíve legyen tiszta, az Istennek engedelmeskedjék, és ne a törvény betűjének.
Abban az időben: Összegyűltek Jézus
köré a farizeusok és néhány írástudó
Jeruzsálemből. Látták, hogy egyikmásik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan, kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis
nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják
meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg
nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók
tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait,
miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás,
amint írva van: »Ez a nép ajkával tisz-

tel engem, ám a szíve távol van tőlem.
Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.” Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség,
lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről
származik, és tisztátalanná teszi az embert.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító – emléknapja csütörtökön.
 Szentségimádás – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Kalkuttai Boldog Terézia – emléknapja szombaton.
 Rózsafüzér ima első szombaton - szeptember 5-én, 17:30-tól. Szeretettel hívjuk a Testvéreket a közös imára.
 Irodai ügyelet - visszaáll a rendes ügyeleti rend – hétfő – szerda – péntek de. 9-11ig.
 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 óvodások szentmiséje.
 Katekumen csoport iskolásoknak és felnőtteknek – elsőáldozó csoportot indítunk
szeptember 27-én, vasárnap – első alkalom a 10 órai szentmise után - a templomunkhoz
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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.
 Diszpozíció – P. Illés Albert SJ – P. Provinciális szeptember 20-val szegedi rendházunkba küldte P. Illés Albertet, hogy a templomi szolgálatban részt vegyen. Feladatai körvonalazódnak, melyek az ideérkezése utáni gyakorlatban válnak véglegessé.
DR. KISS- RIGÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK ÚR „SZÓZATA”
„A fennállásának milleniumi ünnepségeire készülő egyházmegyénknek, első püspöke
Szent Gellért ünnepét kiemelten ünnepli Szegeden, többek között a Szent Gellért Fesztivál
keretében is egyházmegyénk. Az idén a szokásosnál nagyobb hangsúlyt adunk az ünneplésnek, mert e napokban elkészültek a Dóm turisztikai fejlesztésének és ezzel kapcsolatos
felújításának kivitelezési munkálatai.
A Székesegyház jelképezi az egész egyházmegye közösségét is. Ezért az újbóli használatba vételét ünnepi keretek között arra is fel szeretnénk használni, hogy előmozdítsa az
egyházmegye közösségének azonosságtudatát, az összetartozás élményét, és felelősségünket, küldetéstudatunkat az egész társadalom szolgálatában.
Szeretettel hívom a paptestvéreket és a kedves híveket szeptember 24-én, csütörtökön
18 órára a Dóm térre. Az ünneplés koncelebrációs szentmisével kezdődik, melyen részt
vesznek a testvéregyházmegyék (Temesvár, Nagybecskerek) és a régió püspökei és közösségeiknek képviselői. A homília mondására Fracesco Moraglia velencei pátriárkát kértem
fel. Az átadási ünnepségen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök úr. A Szent Gellért fesztivál Szimfónikus Zenekarának koncertje zárja az estét.”
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.
IMAAPOSTOLSÁG - A SZENTATYA SZEPTEMBERI 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.
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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 gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.
Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői legyenek annak a hitnek, amelyet
hirdetnek.
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2015. JÚNIUS - JÚLIUSBAN
JÚNIUS: Perselypénz 338 200 Ft, adomány magánszemélytől 21 400 Ft, bérleti díj
48 989 Ft összesen mintegy 408.600 Ft.
Kiadások június hónapban: a) havonta ismétlődő költségek Rezsi 79,4 E Ft (gáz 14,4 E
Ft, áram 45,1 E Ft, víz 10,4 E Ft, telefon 9,5 E Ft), Gondnok munkáltatói bérköltsége 88,4
E Ft, a zenei szolgálat költsége 40 E Ft. Liturgikus anyagok: 2,3 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 6,1 E Ft. Irodai ktg-k: 12,3 E Ft. Banki ktg 8,6 E Ft. Élelem: 4,9 E Ft. Karbantartási
anyagok: 48 E Ft. b) egyszer adódó költségek Miseruha, alba 84 E Ft, faliórák 7,9 E Ft,
villanyszerelés 30,5 E Ft, Máriagyűdi zarándoklat támogatására 20 E Ft, Pünkösdi kilenced 100 E Ft. Mindösszesen a kiadások: 532,7 E Ft.
JÚLIUS hónapban: perselypénz 420 050 Ft, adomány magánszemélytől 20 000 Ft, bérleti
díj 153 900 Ft, összesen mintegy 593.900 Ft. Kiadások július hónapban: a) havonta
ismétlődő költségek: Rezsi 269,9 E Ft ( gáz 191,4 E Ft, áram 54,4 E Ft, víz 14,6 E Ft,
telefon 9,5 E Ft) Gondnok munkáltatói bérköltsége 88,4 E Ft, a zenei szolgálat költsége
47,5 E Ft. Liturgikus anyagok: 18,7 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 17,3 E Ft. Irodai ktg-k:
12,7 E Ft. Banki ktg 2,9 E Ft. Élelem: 34,8 E Ft. Karbantartási anyagok: 23,7 E Ft. b)
egyszer adódó költségek: Péterfillérekre az egyházmegyének 66,35 E Ft. Mindösszesen a
kiadások 582,2 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Augusztus 31. hétfő: 700 + Lajos és Szaniszla l.ü.; 1830 - ● Szeptember 1. kedd: 700 -;
1830 - ● Szeptember 2. szerda: 700 meghalt Máriáért, Mihályért és élő gyermekeikért;
1830 + Zoltán l.ü. ● Szeptember 3. csütörtök: 800 a Társaság szándékára; 1830 UNUM
szándékra ● Szeptember 4. péntek: 700 + István l.ü.; 1830 élő és elhunyt családtagokért ●
Szeptember 5. szombat: 700 élő Máriáért; 1830 élő Kláráért és Zoltánért
„Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme,
belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan
dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet.” /Szent Ágoston, Vallomások/
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