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KEZDŐÉNEK Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid
igazmondóknak bizonyuljanak; hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 50, 5-9a)
Izajás könyvében, Jahve szolgája titokzatos prófétai alak, aki küldetést kap Istentől s egyúttal a nép bűnét is hordozza. Türelemmel viseli a küldetésével járó szenvedést, vállalja az
áldozatot, mert tudja, hogy a végső győzelem az övé. Jézus magára alkalmazta ezt a jövendölést. Ő a bizonyíték, hogy a szeretetből vállalt áldozatnak mindig megvan az értéke.
Prófétája által a Megváltó így beszél:
„Isten, az Úr megnyitotta fülemet. Én
nem álltam ellen, és nem hátráltam
meg. Hátamat odafordítottam azoknak,
akik vertek, arcomat pedig azoknak,
akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem

vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy
nem kell szégyenkeznem. Közel van,
aki igazságot szolgáltat nekem. Ki
szállhat velem perbe? Álljunk ki
együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide
hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet.
Ki ítélhetne el?”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. /Zsolt 114/
Előénekes: Az Urat nagyon szeretem * mert könyörgésem szavát meghallgatta.
Fülét hozzám fordította, * amely napon hozzá kiáltottam.
E: A halál kötelékei körül fontak, * elértek engem az alvilág gyötrelmei.
Szorongatás és fájdalom fogott el, + ámde az Úr nevét kiáltottam, * „Uram, mentsd
meg az életemet.”
E: Az Úr jóságos és igazságos, * irgalmas a mi Istenünk.
Az Úr oltalmába fogadja a kicsinyeket; * nyomorult voltam, de ő megmentett.”
E: Lelkemet a haláltól megmentette, * szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól.
Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
SZENTLECKE Szent Jakab leveléből (Jak 2, 14-18)
A hitet fel lehet fogni úgy, mint egyszerű ismeretet Istenről. De ez nem vallásos hit. Az igazi hit magának Istennek az elfogadása, az előtte való hódolat és engedelmesség kifejezése.
Ezért mondja az apostol, hogy a hitet csak a tettek tükrözhetik. A hit önmagában halott, ha
nem fakadnak belőle a szeretet tettei.
Testvéreim! Mit használ, ha valaki azt
állítja, hogy van hite, belőle fakadó tet-

tei azonban nincsenek? Üdvözítheti a
hite? Ha valamelyik testvérnek nem
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volna ruhája és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így
szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok
meg neki, amire testének szüksége van,
mit használna? Ugyanígy a hit is, ha

tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet.

ALLELUJA Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, + általa a világ
megfeszíttetett számomra, * és én a világ számára. Alleluja.
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 8, 27-35)
Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) számol be arról, hogy Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának nevezi, s ebben benne volt az utalás Dán 7,14-re. A
tisztázáshoz a bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te
vagy a Messiás. Jézus azonban tudja, hogy a messiás-szó magyarázatra szorul, mert a zsidók földi királyt várnak. Ezért kezd nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak megoldását hozza.
Abban az időben: Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek,
ismét mások valamelyik prófétának.”
Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit
mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt:
„Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a
lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat
kell szenvednie, a vének, a főpapok és
az írástudók elvetik, megölik, de har-

madnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.
Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta
Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem
Isten szándéka szerint gondolkodsz,
hanem emberi módon. „Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt
hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét,
és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti
életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Csoportvezetői találkozó – hétfőn, fél 5 órakor a hittanteremben.
 Egyetemi évnyitó szentmise a Dómban, szeptember 15-én, kedden – este fél 8 órakor
a Dómban. Ez alkalommal a hittanos közösség a Dómban találkozik.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Jubileum - beköszönés - 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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 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. Kérem, szándékukat jelezzék a sekrestyében személyesen,
vagy a hess.sj@gmail.com címen.
SZENT GELLÉRT ÜNNEP – A DÓM MEGÁLDÁSA – PÜSPÖK ÚR
„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.
A Szent Gellért fesztivál Szimfónikus Zenekarának koncertje zárja az estét.”
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”
TÁGAS TÉR FESZTIVÁL
„A szegedi egyházi közösségek 2015. szeptember 25. és 27. három napos találkozást
szerveznek a Várossal. 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.” /http://www.tagaster.hu/
GYŰJTÉS - SAPIENTIA SZERZETESI FŐISKOLA – OKTÓBER 4.
Férfi Szerzetes elöljárók Konferenciája - kéri, hogy október 4-én, adományával támogassa a főiskolánkon folyó képzéseket! Kedvezményezett neve: Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola. Számlaszám: K&H Bank Zrt.: 10201006-50062850-00000000
Közlemény: Adomány
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 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 templom belső tere Istenről beszél. Ez a tér az Úrnak van szentelve, és egészen betölti
az ő szent jelenléte. Hiszen a templom Isten háza, kiszakítva a világból, körülzárva falakkal, boltozattal. Ez a tér befelé, a rejtett felé fordul és Isten titkairól szól.
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És a templomon kívüli tér? Az a nagy tágasság a síkságok felett, amely minden irányban
határtalanul terjeszkedik? Amely a magasba, a végtelenbe feszül? Amely mélyen lent a
völgyben nyugszik hegyektől körülvéve? Hát az nincs kapcsolatban a szentéllyel?
Ó, bizonyára az is! Az Isten házából emelkedik ki a torony a szabadba, és mindjárt le is
foglalja azt Isten számára. A toronyban, az állványon nehéz ércharangok. Tengelyük körül
lengenek; szépen kidolgozott testük egészen meglendül, és egymásután bocsátja ki magából az űrbe a hangokat. Küldi a kellemes hanghullámokat, hol világos és gyors, hol nehéz
és teljes, hol lassú és mélyen bongó hangokat. A hangok kiáradnak a harangból, átjárják a
messzeséget, és eltöltik azt a szentély üzenetével.
A nagyvilágnak szóló üzenet ez, Istentől jövő határ- és végnélküli üzenet, a vágynak és
a végnélküli teljesedésnek üzenete.
A ,,vágy emberét'' szólítják, akinek szíve nyitva áll a nagy messzeség előtt.
Igen, ha a harangok hangját halljuk, megérezzük a messzeséget. Ha a toronyból árad le
hangjuk és minden irányban határtalanul hangzik el, magával ragadja vágyunkat a nagy
messzeségbe, míg egyszercsak rá nem eszmélünk, hogy a teljesedést nem a síkságnak
kékbe vesző szélén kell keresnünk, hanem a bensőnkben.
Ha a harang szava a hegy tetején álló templomból árad le a völgybe, vagy onnan emelkedik föl a kéklő magasságba, kitágul a kebel, s érzi, hogy ő sokkal tágasabb, mintsem gondolta volna.
Vagy messziről érkezik a harangszó s behatol az alkonyodó zöld csendességen át az erdőbe; nem tudom, honnan jön, csak azt érzem, hogy messziről, igen messziről. Istenem,
mi minden nem ébred fel akkor lelkünkben! Régen elmúlt dolgok elevenednek meg, úgy,
hogy csak megállunk és figyelünk és elgondolkozunk: ,,Ugyan mi ez?''
És akkor megérzi az ember a messzeséget. Olyan ez, mintha a lélek kiterjesztené szárnyait,
áthidalná a messzeséget, mintha felelne a végtelenség távolról jövő hívására.
,,Ilyen tág a világ'' -- mondja a harang.
,,Ennyire tele van vággyal... Isten szólít minket... Egyedül Őbenne van a béke...''
Ó Uram, tágabb az én lelkem, mint a nagyvilág. Mélyebb, mint minden völgy együttvéve.
És vágya fájdalmasabb, mint a messzeségbe vesző harangszó.
Uram, csak Te egyedül tudod betölteni a lelkem, egyedül csak Te... /R. GUARDINI, A
harang/
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péntek: 700 -; 1830 - ● Szeptember 19. szombat: 700 -; 1830 cs. élő és elhunyt tagjai l.ü.
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