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ÉRTESÍTŐ
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

2015. SZEPTEMBER 20.

KEZDŐÉNEK Népem üdvössége vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból
kiáltsanak hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 2, 12. 17—20)
Állandó emberi jelenség az, hogy az ösztönös vágyakban elmerült emberek nem viselik el
környezetükben az igazat, aki Istenben bízik és megtartja törvényeit. Közben saját magukat
is meg akarják nyugtatni azzal, hogy ha Isten nem lép közbe az igaz érdekében, akkor
nincs is, és nem kell félni tőle.
A gonoszok így beszélnek az igaz emberről:
„Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az
igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten
az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellen-

ségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában
részesül!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot
hatalmaddal.
Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
E: Mert idegenek keltek föl ellenem, + a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották
Istent szemük előtt.
E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
SZENTLECKE Szent Jakab könyvéből (Jak 3, 16 - 4, 3)
Az Istentől kapott bölcsesség egészen más, mint az ösztönös szenvedély, a féltékenység,
kapzsiság és hatalomvágy. Ezek nyugtalanságot, ellenségeskedést keltenek, míg az igazi
bölcsesség békét eredményez. Összeszedett ima és közösségi ima is csak ott lehetséges,
ahol kikapcsolják a rendetlen kívánságokat és az egyenetlenkedést. Az ima meg hallgatásának előfeltétele a szeretetgyakorlása is. Jakab leveléből
Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség
először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és

gazdag termést hoz, nem részrehajló,
nem képmutató. Az igazság gyümölcsét
békében vetik el azok számára, akik
békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek?
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Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban?
Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit
sem tudtok elérni. Harcoltok és hábo-

rúskodtok, de nincs semmitek, mert
nem kértek. Kértek ugyan, de nem
kapjátok meg, mert rossz szándékkal
kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban
elpazaroljátok.

ALLELUJA Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus
dicsőségéből részt adjon nékünk.
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 30-37)
A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy mennyire nem volt könnyű az igazi messiási
eszményt elfogadni. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló
szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya
akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.
Abban az időben: Jézus és tanítványai
átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a
tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik:
„Az Emberfiát az emberek kezére
adják, megölik, de miután megölték,
harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek.
Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az
úton?” Tanítványai azonban hallgat-

tak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Leült, odahívta a tizenkettőt, és így
szólt:
„Ha valaki első akar lenni, legyen
mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy
kisgyermeket, közéjük állította, majd
magához ölelte, és ezt mondta nekik:
„Aki befogad egy ilyen gyermeket az
én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad
be, hanem azt, aki küldött engem.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Kim Tageon Szent András, Csong Haszang Szent Pál és társaik, - emléknapjuk ma koreai vértanúk liturgikus ünneplése ez évben elmarad.
 Jubileum - beköszönés - P. Deák Ferenc SJ., 1925. szeptember 18-án született Sokorópátkán; templomi közösségünk a 10 órai szentmisében köszönti és ad vele együtt hálát Istennek 90. születésnapján. A szentmise szónoka a közösségünkbe érkező P. Illés Albert SJ.
 Szent Máté apostol és evangélista – ünnepe hétfőn.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Pietrelcinai Szent Pio, szerzetes és áldozópap – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – szerdán, az esti szentmise után.
 Szent Gellért püspök – a /Szeged-/Csanádi egyházmegye első püspöke és védőszentje –
ünnepe csütörtökön, szeptember 24-én, este 6 órakor a Dóm téren ünnepi, jubileumi
szentmise a püspöki kar tagjai, valamint az egyházmegye papjainak koncelebrálásával.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szent Kozma és Damján vértanúk – emléknapjuk szombaton.
 Szentírás vasárnapja – a következő vasárnapon. Megáldjuk a Testvérek Bibliáit, ha azt
magukkal hozzák, mintegy inspirációul a Szentírás mindennapi olvasására.
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 Szent Gellért Ifjúsági Találkozó – „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. Program: /http://www.tagaster.hu/
 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.
ZARÁNDOKLAT – MÁTRAVEREBÉLY SZENTKÚT – OKTÓBER 10.
Templomi zarándoklatot szervezünk Mátraverebély – Szentkútra, Nemzeti Kegyhelyünkre, október 10-én, szombaton. Három állomásunk lesz:
1. Kegyhely: szentmise, remetelakok,
2. Pásztó: középkori alapozású templom.
3. Gyöngyöspata a mai Magyarországon egyedülálló Jessze - oltára.
Az úton imádság, éneklés, elmélkedés, beszélgetés. A részvételi díj cc. 3.000 Ft. Indulás reggel fél 6 órakor, érkezés a késő esti órákban. Élelemről, innivalóról a zarándok maga gondoskodik.
KIRÁNDULÁS - BICIKLITÚRA – OKTÓBER 3.
Tiszasziget – Mélypont – cc. 15 kilométer – kb. másfél óra, de kis edzettséggel egy órán
belül. Indulás a templom elől reggel 9 órakor – Dáni u. 3. – érkezés du. 1 óra. Szeretettel
várunk minden biciklistát.
VASÁRNAPI FÉL 8 -AS IFJÚSÁGI SZENTMISÉK - 2015/2016. I. FÉLÉV.
N°

DÁTUM

MISÉZŐ

KÓRUS

1.

2015.09.20.

Pálfai Zoltán

Gitáros

2.

2015.10.04.

Dr. Liszkai Tamás

Gitáros

3.

2015.10.18.

Keserű György SP.

Gitáros

4.

2015.11.22.

P. Koronkai Zoltán SJ.

?

5.

2015.11.29.

Városi ifi. mise

Ifjúsági

6.

2015.12.06.

Veréb László

?

7.

2015. 12. 20.

Fr. Zatykó László OFM.

?

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
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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 1– csütörtök 8h és péntek 8h – a rendház alagsora.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
„Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták,
hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik
látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják, vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék. Mert ha ezek a világot szerető emberek valamilyen bűnös
vágyuk miatt felhagynak a jótettekkel, akkor már gyengélkedve és betegen tétlenkednek,
és e betegségük miatt szinte teljesen erőtlenek, és képtelenek bármi jót tenni.
Ilyen volt annak a bénának a lelkülete, akit hordágyon vittek az emberek, de nem tudtak az Úr elé jutni, ezért a kibontott tetőn át engedték le eléje. Ha szeretnéd, hogy egy lélekkel azt tegye Krisztus, amit a bénával, akkor neked is fel kell bontanod a tetőt, és le kell
tenned oda az Úr elé a lelket, amelynek minden tagja gyenge, és semmi jó cselekedete
sincs, hiszen bűnökkel terhelt, és bűnös vágyai miatt beteg. Ha tehát a lélek minden tagja
gyenge és belsőleg béna, bontsd ki a tetőt, hogy eljuthass az orvoshoz. Mert az orvos esetleg már ott rejtőzik, és odabent van. Az a Szentírás igazi rejtett értelme, hogy tárd fel, ami
rejtve van, és tedd oda elébe a bénát.” /Szent Ágoston „A pásztorok” című beszédéből/
„Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped! Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk! Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj
soha szégyent érnem!”
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Szeptember 14. hétfő: 700 -; 1830 - ● Szeptember 15. kedd: 700 + Anita l.ü.; 1830 Márta
gyógyulásáért ● Szeptember 16. szerda: 700 élő Jánosért; 1830 - ● Szeptember 17. csütörtök: 700 a Társaság szándékára; 1830 Engi család elhunyt tagjaiért ● Szeptember 18.
péntek: 700 -; 1830 - ● Szeptember 19. szombat: 700 -; 1830 cs. élő és elhunyt tagjai 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

