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OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből /Iz 35, 4-7a/
A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten e jön és ítéletet tart. Mindezt a keleti ember
színes nyelvén fejezi ki. Az Úr napja meghozza az élet teljességét és a földi bajok megszűnnek. A vakok szeme és a süketek füle megnyílik, a sánták és a bénák meggyógyulnak, a száraz pusztaságban pedig patakok folynak. Később Jézus is idézi a jöven
6).
Mondjátok a csüggedt szívűeknek:
„Bátorság? Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és
megfizessen. Maga Isten jön el, hogy
szabadulást hozzon nektek.” Akkor
megnyílik a vakok szeme, és a süketek

füle hallani fog. Ugrándozik majd a
sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik,
a szomjas föld vizek forrásává.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Válasz: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! (145)
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
SZENTLECKE Szent Jakab leveléből /Jak 2, 1-5/
A Szentírás sokszor azzal emeli ki Isten irgalmát, hogy ő a szegényeknek, elnyomottaknak
fogja pártját. Az apostoli időkben is abban látták a szeretet megnyilatkozását, ha segítették
a rászorulókat. A személyválogatás ennek az ellenkezője. Ott az embert nem embersége
miatt becsülik meg, hanem vagyona vagy állása miatt.
Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus
Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép
egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény
is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok
hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Lépj

ide zsámolyomhoz!” Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva?
Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e
ki, akik a világ szemében szegények,
hogy a hitben gazdagok legyenek, és
örököljék az országot, amelyet azoknak
ígért, akik őt szeretik?

ALLELUJA Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. /Mt 4, 23/

2

36/2015 – SZEPTEMBER 6.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből /Mk 7, 31-37/
Jézusnak legtöbb csodája gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő
saját emberi együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekből az Isten országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem válaszolnak rá.
Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa.
Abban az időben: Jézus elhagyta
Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt
eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus)
félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta
az ujját, majd megnyálazott ujjával
megérintette a nyelvét. Föltekintett az
égre, fohászkodott és így szólt: „Effata,

azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és
érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak
senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót
tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Iskolások megáldása – a 10 órai szentmisén.
 Szent Márk, István lés Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk + 1619. szeptember
7. - ünnepük hétfőn. Pongrácz Szent István a Magyar Jezsuita Provincia védőszentje.
 Szűz Mária születése – Kisboldogasszony – Szűz Mária születése – ünnepe kedden.
 Egyetemista hittan – este fél 8 órakor a hittanteremben.
 Claver Szent Péter (1580–1654) jezsuita áldozópap – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szűz Mária szent neve – emléknapja szombaton.
 Irodai ügyelet - visszaáll a rendes ügyeleti rend – hétfőtől péntekig de. 9-11- ig.
 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
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.
P. DEÁK FERENC 90 ÉVES
Az ez évben gyémántmisés P. Deák Ferenc SJ., 1925. szeptember 18-án született Sokorópátkán. Templomi közösségünk 2015. szeptember 20-án, a 10 órai szentmisében köszönti
és ad vele együtt hálát Istennek 90. születésnapján. A szentmise szónoka a közösségünkbe
érkező P. Illés Albert SJ. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a közös hálaadásra.
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SZENT GELLÉRT ÜNNEP – A DÓM MEGÁLDÁSA
„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.” /Dr. Kiss-Rigó László/
SZENT GELLÉRT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ – 2015. SZEPTEMBER 26.
„Várunk a Szent Gellért Ifjúsági Találkozóra! Szeptember 26. 8:30 - Alsóvárosi Ferences
Templom és Karolina Iskola. Előadók: Pál Feri atya, Marianna nővér, Garainé Jung Gabriella. Regisztrálj az ebédért: http://goo.gl/forms/rxx4A5giPt”
Forrás: https://www.facebook.com/ifjusagpasztoraciosiroda
TÁGAS TÉR FESZTIVÁL
Közzétesszük a hivatalos ajánlást: „A szegedi egyházi közösségek 2015. szeptember 25.
és 27. között egy nagyszabású és egyedülálló, három napos találkozást szerveznek a Várossal. Mindez egy fesztivál formájában valósul meg, ahol koncerteken, előadásokon, kiállításokon, fórumbeszélgetéseken, színdarabokon, sporteseményeken és sok más eseményen keresztül kinyílik egy olyan tér, ahol számtalan, egy élhetőbb Szegedért dolgozó intézmény illetve kezdeményezés mutatkozik majd meg.
A három napos rendezvény fő gerincét azok a programok adják, amelyeket részint maguk az egyházi közösségek és szervezetek, részint pedig az általuk meghívott vendégek
vezetnek le. E programok mögött önkéntesek százainak munkája van ott. Legyen bár szó
egy beszélgetésről, egy műhelymunkáról, vagy akár egy sporteseményről a cél ugyanaz:
kezdeményezni, megvalósítani és ennek segítségével értékeket felmutatni.
A Tágas Tér Fesztivál másik pillérjét a péntek, valamint szombat esti programok jelentik. Ezek igazi fesztiváli események lesznek, olyan nagyszínpadi produkciók, amelyek
méltán számíthatnak sok ezer szegedi és nem szegedi figyelmére. E produkciók és előadások üzenete szervesen csatlakozik az egész Fesztivál mondanivalójához: a tágas téren
mindenkinek jut elég hely. A programok ingyenesek, azaz jellegüktől és befogadó méretüktől függően bárki szabadon becsatlakozhat.” /http://www.tagaster.hu/
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 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.
 Meditációs csoport – csütörtök 8h, a rendház alagsora.
 Meditációs csoport 2– péntek 8h, a rendház alagsora.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
A természeti térnek, mint tudjuk, három irányú kiterjedése van. Ez az alapja annak,
hogy a tér nem káosz, hanem rendezett valami: az egymás mellett, egymás fölött, egymás
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mögött állók rendje. Ez teszi, hogy életünket alakíthatjuk, mozoghatunk, hogy építhetünk,
alkothatunk, lakhatunk.
A természetfölötti, szent tér is rendezett valami. Megalapozását a misztériumban bírja.
A templomot úgy építik, hogy nyugatról kelet felé, a Nap fölkelte felé nézzen. A napív
húrja szeli át. A templom kapja az első és utolsó sugarakat. Krisztus a megszentelt világ
Napja. A Nap pályájának iránya szabja meg a szent tér irányait, valamint minden építkezésnek, alakzatnak az irányát is, amely helyesen van beállítva az örökkévalóság felé.
Amikor a pap az evangéliumot olvassa, a misekönyvet balra fordítja, észak felé, mert hiszen az oltár kelet felé néz. Délről jön a szent ige, és észak felé halad. Ez nemcsak történelmi emlékezés akar lenni, arra, hogy egykor a Földközi tenger felől jött fölfelé. A dél
ugyanis a fény teljessége, a természeti világosság jelképe. Az észak a hidegnek és a sötétségnek szimbóluma. A világosságból jön az Isten Igéje. Ő, aki a világ Világossága, a sötétségben világoskodik, és behatol a homályba, ha talán majd ott befogadják.
Egy másik irány is van, és ez felülről lefelé halad. Amikor a pap előkészíti az áldozatot,
fölemeli a paténát és a kelyhet. Mert ,,ott fönt van az Isten, ,,a Szent a magasságban''. Fölfelé emelkedik a kérő tekintet és a kéz is: a mélységből (de profundis) ,,a szent magasságba''. És ha a püspök vagy egy pap megáld valakit, kezét a térdelőnek fejére teszi, vagy az
előtte álló tárgyra helyezi. Mert minden teremtmény ,,alant'' van, és az áldás a Magasságbelitől jön. Ez a szent tér harmadik iránya, új kiterjedése. A lélek iránya: a vágynak, az
imádságnak és az áldozatnak iránya. Az Isten iránya: a kegyelem, a beteljesítés, és a szentség iránya.
A szent tér három irányú kiterjedése tehát így alakul:
Az első irány: szemben a felkelő Nappal, és ez a Nap: Krisztus. Feléje irányul a hívők tekintete. Belőle árad lefelé a mi szívünkbe az isteni fénysugár. A lélek nagy beteljesedése,
és Isten leereszkedése.
A második irány északról dél felé mutat, és a sötétség néz ez irányban a világosság felé,
mely az Isten igéjében ragyog. Az égő szív természete, hogy világítani és melegíteni akar.
És a harmadik irány alulról fölfelé vezet: a lélek mozgása vágyban, imádságban, és áldozatban a mélységből a Magasságbeli trónjához. A válasz erre a teljesedés, amely a kegyelemben, áldásban és szentségekben árad lefelé.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Szeptember 7. hétfő: 700 + Pál l.ü.; 1830 + Mária és + Kálmán l.ü. ● Szeptember 8.
kedd: 700 -; 1830 - ● Szeptember 9. szerda: 700 -; 1830 + ifjabb Horváth Mihály l.ü. ●
Szeptember 10. csütörtök: 800 a Társaság szándékára; 1830 - ● Szeptember 11. péntek:
700 + Herczeg szülők és testvérek l.ü.; 1830 + Mária édesanyáért és + Mária testvérért ●
Szeptember 12. szombat: 700 + Máriák és családjuk l.ü.; 1830 + Márta l.ü.
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

