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ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
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KEZDŐÉNEK Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint. (Dán 3,3.29.30.43.42)
OLVASMÁNY M ó z e s n e g y e d i k kö n y v é b ő l (Szám 11, 25-29)
Isten lelke az ószövetségi kinyilatkoztatásban még csak a teremtő, a mindent felemelő és
megtisztító erőt jelentette. Isten ezt az erőt bőven akarja osztogatni, és akik befogadják,
azok a közösség javát szolgálják. Mózes megérti Isten gondolatát, ezért kívánja, hogy bárcsak az egész népet áthatná Isten lelke.
Mózes az Úr parancsára kiválasztott
hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig
alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből, és a hetven
vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a
lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez
azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az
egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek;
ők is a vének közé tartoztak, de nem
mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban

estek elragadtatásba. Ekkor az egyik
szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek, e szavakkal: „Eldad és Medad
prófétai elragadtatásba estek a táborban.”
Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában
állt, megszólalt, s ezt mondta: „Uram,
Mózes, tiltsd meg nekik!” Mózes így
válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává
tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!”

VÁLASZOS ÉNEK Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. /Zsolt 18/
Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr rendelésében bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
E: Szolgád, Uram, tanul belőlük, * bő jutalmat ád megtartásuk.
Ámde ki veszi észre a tévedést? * Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem!
E: A kevélységtől őrizd meg szolgádat, * hogy ne uralkodjék rajtam.
Tiszta leszek akkor egészen, * a nagy bűnöktől megtisztulok.
SZENTLECKE S z e n t J a ka b l e v e l é b ő l (Jak 5,1-6)
Az apostol itt a régi próféták hangját használja, akik a szociális igazságtalanságot is osto-
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rozták. A kép inkább csak elvi állásfoglalást fejez ki, nem az akkori egyházban levő állapotot, hiszen tudjuk az ApCsel-ből, hogy a jeruzsálemi közösségben mennyire igyekeztek a
szegényeken segíteni. Az apostol inkább a szegényeknek és elhagyatottaknak akar reményt
adni az ítélet gondolatával.
Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok
a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a
moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul
szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.

Nos, a bér, amelyet a földeteket learató
munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a
földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást.

ALLELUJA Uram, a te szavad igazság, tégy szentté minket igazságod által.
+ EVANGÉLIUM S z e n t Má r k kö n y v é b ő l (Mk 9, 38-43,45,47-48)
Jézus nem elkülönülő vallási csoportot szervez, hanem olyan Egyházat, amely nyitva áll
minden ember előtt. Azt is tudja, hogy az igazi hithez nem könnyű eljutni, de azért sok ember keresi az igazságot a kegyelem hatása alatt - nincs ellenünk, az velünk van. A hívő ember azért is kerülje tudatosan a bűnt, mert azzal rossz példát adna. Természetes az is, hogy
Jézus nem a testcsonkítást hirdeti, hanem a szokatlan képekkel elszántságra és komolyságra int. Az üdvösséget nem szabad evilági javakért veszélyeztetni.
Abban az időben: János (apostol) így
szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki,
de nem tart velünk. Megtiltottuk neki,
mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta:
„Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönynyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek
akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, – azért, mert Krisztuséi vagytok, – bizony, mondom nektek, nem
marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül,

akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed
megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan
tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat,
vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel
bemenned az Isten országába, mint két
szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem
alszik.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szentírás vasárnapja – Megáldjuk a Testvérek Bibliáit, ha azt magukkal hozzák, mintegy inspirációul a Szentírás mindennapi olvasására. Templomunkban, minden második
szerdán este, a szentmise után, bibliaórát tartunk.
 Jézus Társasága alapításának évfordulója – 1540. szeptember 27. – imádkozzunk a
Társaság megőrzéséért és hivatásokért Jézus Társaságában az Egyház szolgálatára.

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – B ÉV
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 Elsőáldozók képzése kezdődik szeptember 27-én, vasárnap /ma/ – első alkalom a 10
órai szentmise után - a templomunkhoz kötődő gyerekek számára.
 Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Ráfael főangyalok ünnepe – kedden.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Szent Jeromos /347 - 419/420/ áldozópap és egyháztanító – emléknapja szerdán.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Október havi rózsafüzér – minden este a szentmise előtt ¾ 6 órától. Szeretettel hívjuk
a Testvéreket, hogy csatlakozzanak egy-egy tized vezetésével. A rózsafüzér előtt a Testvérek egymás között osztják meg a tizedek mondását.
 Szerdai rózsafüzér imádság a menekültsálság emberséges kezeléséért és a tényleges
és megnyugtató megoldás előmozdításáért – szeretettel hívjuk a csoportokat egy-egy
szerda felvállalására.
 A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító – emléknapja csütörtökön.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szent Őrzőangyalok – emléknapjuk pénteken.
 Boldog Beyzym János /1850-1912/ - jezsuita áldozópap– emléknapja pénteken.
 Borgia Szent Ferenc /1510-1572/ - jezsuita áldozópap, Jézus Társasága 3. általános
elöljárója – emléknapja szombaton.
 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.
 Assisi Szent Ferenc /1181/82-1226/ – emléknapja szombaton.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elvégezzük a Jézus Szíve litániát.
 A Rózsafüzér társulat titokcseréje – szombaton fél 6 órakor a templomban – együtt
imádkozzuk a rózsaüzért.
 Assisi Szent Ferenc /1181/82-1226/ – emléknapja vasárnap – a liturgikus megemlékezés ez évben elmarad.
 Óvodás szentmise – kis átimádkozásra szorul, de terveink szerint október első vasárnapjától, vasárnaponként fél 5 órakor lesz az óvodások szentmiséje.
 Felmérés - Süveges Gergő által javasolt felmérésbe kapcsolódunk be –egy országosan alkalmazható, megújulást előmozdító módszer kidolgozására.
 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
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. Jelentkezési határidő – október 4., vasárnap.
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TANSZER GYŰJTÉS A DÉVAI GYEREKEK JAVÁRA
November 2-ig gyűjtjük a Testvérek nagylelkű adományait: Ilyenek pl. különböző méretű
és fajtájú füzetek, grafit és színes ceruzák, kék és színes tollak, zsírkréta, radírok, kiemelők, füzetborítók, füzet/könyv csomagolópapírok, hegyezők, mappák, jegyzettömbök,
(gyerekeknek, fiataloknak való) jegyzetfüzetek, fehér és színes papírok, asztali (álló), és
táskába való tolltartók, hibajavító, olló, vonalzó, stb.
Különböző ragasztók (papír, dekupázs), ecsetek, kiégethető és normál gyurmák, üvegfestékek, textil-, kerámia-, akrilfestékek, tempera, festhető eszközök, stb.
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 fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
A SZENTATYA OKTÓBERI 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.
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 megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. Evangelizációs: Hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Szeptember 28. hétfő: 700 + Mihály l.ü.; 1830 elhunyt Lászlóért ● Szeptember 29.
kedd: 700 -; 1830 + Edit l.ü. ● Szeptember 30. szerda: 700 + Ilona és Imre l.ü.; 1830 +
Juray, Gunda és Király család l.ü. ● Október 1. csütörtök: 700 a Társaság szándékára;
1830UNUM szándékra ● Október 2. péntek: 700+ hozzátartozók l.ü.; 1830 élő és elhunyt
családtagokért ● Október 3. szombat: 700 + Teréz lü.; 1830 + János 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

