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BEVEZETŐ ÉNEK Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen.
Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség. (Zsolt 95, 1-6)
OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből (Jón 3, 1-5. 10)
Az ószövetségi próféta is igyekszik ellensúlyozni azt az elbizakodottságot, amely sokaknál
abból eredt, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahám utódaival. Jónás könyve példabeszédes
történettel mutatja be, hogy Isten irgalmas a pogányokhoz, s elfogadja imájukat és vezeklésüket: Ninive, a felnagyított kiterjedésű város tulajdonképpen az egész pogány világ képe. Izrael küldetése nem öntetszelgésre szólt, hanem az Isten előtti hódolat hirdetésére.
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is
szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt,
amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa
szerint. Ninive nagy város volt, három
napba telt, míg az ember végigment
rajta. Jónás bement a városba, megtett

egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még
negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt
hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt
zsákruhát öltöttek. Amikor Isten látta,
hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem!
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől
való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből (1 Kor 7,29-31)
A felsorolt intelmek nem sztoikus egykedvűséget vagy az élet örömeinek lebecsülését jelenők, hanem a keleti stílus sajátságaival hangoztatják, hogy a földön nincs végső célunk,
tehát végérvényesen semmihez sem köthetjük hozzá sorsunkat. Mindent úgy kell felhasználni, hogy előbbre vigyen az üdvösség útján.
Testvérim! Azt mondom, testvérek: Az idő rövid! Ezért, akinek van felesége, éljen
úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki
vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne
velük, mert ez a világ elmúlik.
ALLELUJA Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! (Mk 1, 15)
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EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 14-20)
Keresztelő János a bűnbánat hirdetésével bejelentette a messiási idő kezdetét. Jézus majd
abból indul ki, amit János hirdetett: Térjetek meg, az Isten országa elérkezett. Jézus maga
közvetíti ezt az országot. Benne számunkra az Atya teljes üzenete, egész irgalma és minden
kegyelme. Azt is bemutatja, hogy az embernek hogyan kell Isten akaratát teljesítenie.
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek
az evangéliumban.” Amikor a Galileaitó partján járt, látta, hogy Simon és
testvére, András, akik halászok voltak,
éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: „Jöjjetek velem, és

én emberek halászává teszlek titeket.”
Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és
nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus
fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a napszámosokkal
együtt, és követték őt.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Imahét - a Krisztus-hívők egységéért – január 25., este 6 órakor — Honvéd-téri református templom. Igét hirdet: Dr. Kiss–Rigó László szeged – csanádi megyéspüspök.
 Szent Pál megtérésének - mai, liturgikus ünneplése ez évben, mivel vasárnapra esik,
elmarad.
 Ökumenikus Isten-tisztelet – köszönet – az előkészítő csoportnak: Bérdiné Klára,
Rugási Éva, Tóth Anna, Vargáné Ditta, Nagy Katalin, Zámbó Mónika, Dr. Varga Imre,
Dr. Csík Vera, Borcsiczky Ágnes, valamint a Liszt Ferenc Kamarakórusnak Balázs Szilvia
vezényletével, és Perneczky Balázs orgonaművésznek.
 Szent Timóteus és Titusz püspökök – emléknapjuk hétfőn.
 Merici Szent Angéla /1474-1540/ - az Orsolyita Rend alapítója – emléknapja kedden.
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Aquinói Szent Tamás, áldozópap és egyháztanító /1226-1274/ – emléknapja szerdán.
 Bosco Szent János áldozópap /1815-1888/, a Szalézi Rend alapítója - emléknapja
szombaton.
 Betegek kenete szentségének kiszolgáltatása – február 8-án, vasárnap a délelőtti
szentmiséken.
 Házasság hete – február 9-14 között. Ezeken a napokon a házasságokért végzett imaóra
lesz a Szent Ignác kápolnában.
 Hitvalló költők – P. Sajgó Szabolcs SJ. költő kezdi meg a hitvalló költők sorozatát –
Költők a mai magyar társadalomban. Első alkalom február 11-én, az esti szentmise után.
 Házassági jubileumok megáldása – a „Házasság hete” zárónapján, február 15-én, a vasárnap délelőtti 10 órás szentmisén áldjuk meg a jubiláns házaspárokat, akik jelentkezését
várjuk a sekrestyében. Nem csupán a kerek – 5-10-15, ….75 – évfordulósokat, hanem
mindazokat, akik áldást kérnek megújuló házasságukra.
 Házszentelés – Isten jelenlétének és meghívásának tudatosítása – alkalom a lelkipásztori
látogatásra. Igényét jelezze a sekrestyében, vagy személyesen valamelyik atyánál.
Közéleti Kávéház Programja - 2015. február 25. kedd 16 óra Idősek Klubja, Dáni u. 2-4.
Szépkorú a családban – címmel. Tájékoztatást adnak az Idősek Klubja, Idősek Otthona,
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Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés-szolgáltatásokról. Szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
AZ IMAAPOSTOLSÁG FEBRUÁRI SZÁNDÉKAI
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 szándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.
Evangelizációs imaszándék: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a
keresztény közösségben.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – a Szent Imre Kollégiumban.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 órától a rendházi alagsorban.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI PASSIÓJÁTÉK
„Thorday Attila atya ösztönzésére elkezdtünk dolgozni egy leendő újszegedi szabadtéri
passión, amelyet idén virágvasárnap (március 29-én) adnánk elő az újszegedi Ligetben.
A stáb három pillére Thorday Attila plébános, Keserű György piarista atya és Kaj Ádám
ferences öregdiák, a Szegedi Nemzeti Színház segédrendezője. Azzal a szándékkal írom
ezeket a sorokat, hogy a hármunk között kiérlelt koncepciót most a nyilvánosság elé tárjam, és szereplőket és segítőket mozgósítsak ehhez a kb. 1 órás és 20 főt igénylő előadáshoz.
A szövegkönyv lényegében egy népi passiójáték. Talán vannak, akiket a népies hangvétel vagy a naivitás zavarni szokott, mégis állíthatom, hogy ez a szövegkönyv igényesen
mutatja be a nagyhét drámáját.
Várjuk tehát mindazokat, akik az idei nagyböjtben tudnának áldozni idejükből és tehetségükből arra, hogy ez az előadás megszülethessen. Többféle módon is be lehet kapcsolódni a produkcióba: egyrészt színészként (elsősorban a 18 és 30 év közöttieket várunk), másrészt hátteresként, akik a díszlet, a jelmezek vagy a technikai munkálatok
elvégzésében segédkeznek.
Érdeklődni és jelentkezni az ujszegedipassio@gmail.com elektronikus postafiókon keresztül lehet.” /Keserű György SchP./
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Ismerjük –e világunkat? /2001 –es adatok alapján/ Ha a föld egy 100 fős faluvá zsugorodna: 57 ázsiai, 21 európai, 14 észak-és dél-amerikai, 8 afrikai, 52 nő, 48 férfi, 70 színes-, 30
fehérbőrű, 70 nem keresztény, 30 keresztény, 6 személy birtokolná a világ összes kincseinek 59 %, és mind az USA-ból származna, 80 személy élne gyenge minőségű lakhelyeken,
70 nem tudna írni, olvasni, 50 lenne rosszul táplált, 1 ember haldokolna és 1 ember volna
születőben, csak 1 embernek lenne magasabb végzettsége és csak egy rendelkezne számítógéppel.
„Isten szavában újra meg újra megjelenik a „kilépés” dinamizmusa, melyet Isten ki akar
váltani a hívőkből.” […] „Napjainkban, ebben a Jézus által parancsolt „menjetek”-ben jelen vannak az Egyház evangelizáló küldetésének mindig új helyszínei és kihívásai, és mi
valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós „kilépésre”. Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismeri, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kér tőle. Ám valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk
ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára.” [...]
[...] „A „kilépő” Egyház a missziós tanítványok közössége, akik kezdeményeznek,
bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. „Magunkhoz ragadni a
kezdeményezést: bocsássátok meg nekem ezt a szokatlan szóhasználatot. Az evangelizáló
közösség megtapasztalja, hogy az Úr kezdeményezett, megelőzte őt a szeretetben (vö. 1Jn
4,10), és ezért ez a közösség képes megtenni az első lépést, képes félelem nélkül
kezdeményezni, elébe menni a másiknak, keresni a távollévőket, és kimenni az
útkereszteződésekre, hogy meghívja a kirekesztetteket. Olthatatlan vágy él benne arra,
hogy felajánlja az irgalmasságot. Ez annak a gyümölcse, hogy megtapasztalta az Atya
végtelen irgalmasságát és annak áradó erejét. Legyünk egy kicsit bátrabbak a
kezdeményezésben! Ennek következményeként az Egyház „be tud vonódni”. Ferenc pápa,
Az evangélium öröme - kezdetű apostoli buzdítása az evangélium hirdetéséről a mai
világban
„Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.”
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 26. hétfő: 700 Élő Péter atya; 1830 Élő Péterért és Tamásért ● Január 27. kedd:
700 -; 1830 élő unokákért ● Január 28. szerda: 700 Egy édesapa megtéréséért; 1830 Meghalt
szülőkért ● Január 29. csütörtök: 700 SJ szándék; 1830 +Juray, Gunda és Király család l.ü.
● Január 30. péntek: 700 Élő Ildikó és családjáért; 1830 +Edit, élő és elhunyt családtagok
● Január 31. szombat: 700 + Gyula és Matild l.ü.; 1830 Jótevők
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

