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KEZDŐÉNEK Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent: eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába
foglal; te vagy a mindenség Ura. (Eszt 13,9. 10-11)
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter 2, 18-24)
A Szentírás előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival
szemben alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi
egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz.
Az első ember teremtése után így szólt
az Úristen: „Nem jó az embernek
egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen
nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az
ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált
segítőtársat, aki hasonló lett volna hoz-

zá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az
emberre, és amikor elaludt, kivette az
egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
Az ember így szólt: „Ez most már
csont az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett.” Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik,
és a kettő egy test lesz.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!
Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg téged az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
E: Lásd meg fiaidnak fiait, * békesség Izraelnek!
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 2, 9-11)
A remény mégis abból táplálkozik, hogy az Atya a megtestesült Fiút az emberi élet útján
vezette végig, a küzdelmeken és a halálon át Azért dicsőítette meg emberi természete sze-
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rint, mert vállalta a velünk való sorsközösséget, a szenvedést, és testvérünk akart lenni.
Főpapunk marad a mennyei dicsőségben is, és közbenjár értünk.
Testvéreim! Annyit azért már látunk,
hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az
angyaloknál, a halál elszenvedéséért a
dicsőség és nagyság koronáját nyerte
el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett
ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és

aki által minden lett - mivel számtalan
fiát elvezette az üdvösségre -, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert ugyanattól az egytől valók
mind: a megszentelő és azok, akiket
megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket.

ALLELUJA Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, * és szeretete tökéletes lesz bennünk. (1 Jn 4, 12)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 2-16)
Jézus rámutat arra, hogy Mózes a válás lehetőségével engedményt tett a szív keménységének. Amíg Krisztus példája és a kegyelem eszközei nem voltak jelen, addig az ember nem
törhetett ki az ösztönös kívánságok köréből. Isten eredetileg is felbonthatatlannak akarta a
házasságot, s az embert úgy alkotta meg, hogy a férfi és a nő egymásban megtalálja életének kiegészítését. Jézus a gyermekek megáldásával is kifejezi az anyák megbecsülését.
Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték:
„Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni.
Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit
parancsolt nektek Mózes?”Azt felelték:
„Mózes megengedte, hogy válólevelet
írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta:
,,A ti szívetek keménysége miatt írta
nektek ezt a parancsot. Isten azonban a
teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott.
Az ember ezért elhagyja apját, anyját,
a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy
test lesznek. Ettől kezdve többé már
nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét

megkérdezték őt ezzel kapcsolatban.
Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja
el férjét, és máshoz megy, házasságot
tör.” Kisgyermekeket vittek hozzá,
hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott,
és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki
nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy gyermek, nem megy be oda.”
Azután ölébe vette a gyermekeket, és
kezét rájuk téve megáldotta őket.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Férfi Szerzetes elöljárók Konferenciája - kéri, hogy október 4-én, adományával támogassa a főiskolánkon folyó képzéseket!
 Elsőáldozók csoportja vasárnap a 10 órai szentmise után.
 Óvodás szentmise – kis átimádkozásra szorul, de terveink szerint október első vasárnapjától, vasárnaponként fél 5 órakor lesz az óvodások szentmiséje.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP – B ÉV
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 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.
 Boldog De San Vitores Didák Alajos /1627- 1672/ jezsuita áldozópap, vértanú – emléknapja kedden.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Rózsafüzér Királynője – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – szerdán, az esti szentmise után.
 Szerdai rózsafüzér imádság üldözöttekért, a menekültsálság emberséges kezeléséért
és a tényleges és megnyugtató megoldás előmozdításáért – szeretettel hívjuk a csoportokat egy-egy szerda felvállalására.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Missziós vasárnap - gyűjtés a missziók javára - a következő vasárnapon.
ZARÁNDOKLAT – MÁTRAVEREBÉLY SZENTKÚT – OKTÓBER 10.
Templomi zarándoklatot Mátraverebély – Szentkútra, Nemzeti Kegyhelyünkre, október
10-én, szombaton. 1. Kegyhely: szentmise, remetelakok, 2. Pásztó: középkori alapozású
templom. 3. Gyöngyöspata. A részvételi díj cc. 3.000 Ft. Indulás reggel fél 6 órakor, érkezés a késő esti órákban. Élelemről, innivalóról a zarándok maga gondoskodik.
TANSZER GYŰJTÉS A DÉVAI GYEREKEK JAVÁRA
November 2.: 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.
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.
Csak az áldhat, akinek hatalma van. Csak az áldhat, aki teremtő erővel rendelkezik.
Csak az Isten áldhat. Áldva tekint Isten az ő teremtményeire. Nevükön szólítja őket. Mindenható szeretete a teremtmény szívére és legmélyebb lényegére irányul, és Isten kezéből
árad a termékenyítő, nevelő, gyógyító, megszentelő erő: ,,Rátok akarok tekinteni, és fejlődésnek akarlak indítani benneteket.'' Csak az Isten áldhat. Mert az áldás rendelkezés azzal,
ami létezik és ami tevékenykedik. Az áldás a teremtés Urának hatalmi szózata, jövendölés
és ígéret a gondviselés Urától. Az áldás jó sorsot jelent.
Nietzsche a lázadás szavát mondta ki ezzel: „Imádkozókból áldásadókká kell lennünk.”
Ő jól tudta, mit akart ezzel mondai. Csak az Isten áldhat, mert Ő az élet Ura. Mi ezzel
szemben természetünknél fogva, lényegesen, kérők vagyunk. Az áldás ellentéte az átok.
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Ez a halál ítélete, a szerencsétlenség pecsétje. Ez is egy arcra, egy szívre irányul. Ez azonban annak az Úrnak a parancsa, aki elzárja az élet forrását. De Isten részt juttatott ebből az
áldó és átkozó hatalomból mindazoknak is, akiknek hivatása az életfakasztás. A szülőknek: ,,Az atya áldása házat épít a gyermekeknek;'' és a papnak. Ezeknek a hivatása, hogy
természeti és kegyelmi életet fakasszanak. Erre vannak rendelve természetüknél fogva, hivatásuknál fogva. És valaki hatalmat nyerhet az áldásra, ha maga egészen megtisztul, ha
már nem önmagát keresi, hanem mindenestül a lélek szolgálatába akar állni.
De az áldás hatalma azért mindig csak az Istentől jön. Elapad, ha valaki azzal az igénnyel
áll elő, hogy a saját erejéből adja az áldást. Mivoltunknál fogva mi csak kérelmezők vagyunk. Áldástosztókká csak Isten kegyelméből leszünk. Éppúgy, mint ahogy az igazi parancsolásra is csak Isten kegyelméből van hatalmunk.
És ami áll az áldó hatalomra, az áll az átkozó hatalomra is: ,,Az anya átka lerombolja
őket,'' ,,a házakat'', az életet, az üdvösséget. Amit a természet itt csak jelképez, az válik teljessé a kegyelemben. Mert ami az áldásban tulajdonképpen hatékony, ami tulajdonképpen
benne áramlik az igazi áldásban, a lényegesben, aminek minden természeti áldás csak jelképe, az az Istennek saját élete. Isten önmagával áld. Önmagát adja az áldásban. Az Ő áldása isteni életet fakaszt: ,,az isteni természet részeseivé tesz minket.'' Ez azonban kegyelem, tisztára ajándék, amelyet Krisztusban kaptunk. Ilyen az az áldás, amelyben Isten önmagát adja nekünk a kereszt jele által.
Az isteni áldásnak ezt az erejét adta meg mindazoknak, akik Őt képviselik. A keresztény
házasság titka révén megkapták az atya és az anya. A papszentelés titka által a pap. A keresztség titka és a bérmálás királyi papsága által az részesült benne, aki „szereti az Istent
teljes szívéből, egész lelkéből, minden erejéből és szereti felebarátját is, mint önmagát.''
Mindezeknek megadta az Isten az Ő saját életével való megáldásnak hatalmát. Mindegyiknek különböző módon, hivatásának megfelelően. Az áldás a kéz által, a kéznek mozdulata által jut kifejezésre. Az áldó kéz a fejen nyugszik a bérmálásnál és a papszentelésnél, hogy rajta keresztül áradjon át az, ami felülről jön, ami az Istenből fakad. A kéz rajzolja a homlokomra a kereszt jelét, vagy formálja az ember felett, hogy általa kiáradjon
Isten gazdagsága. Mert a kéz az, amely oszt, ő teremt, ő formál, ő ajándékoz. A legnagyobb áldás azonban, ha magával a Legszentebbel történik, Krisztus testével az Oltáriszentségben. De ezt igen nagy tisztelettel és a titoknak kijáró fegyelmezettséggel kell végezni. /R. GUARDINI, Az áldás, in Örökmécs/
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;
1830 UNUM 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

