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BEVEZETŐ ÉNEK Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk és dicséreted legyen dicsekvésünk.
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 18, 15-20)
Mózes arról jövendöl, hogy Isten prófétákat ad, s általuk irányítja népét, tehát hallgatni
kell rájuk. A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Maga a próféta szó is beszélőt
jelent A küldetést természetfeletti jel kíséretében kapják, s Isten később is igazolja őket
ilyen jelekkel. A hamis prófétáktól az különböztette meg őket, hogy szavuk beteljesedett.
Moáb mezején Mózes így beszélt a
néphez:
„Az Úr, a te Istened hozzám hasonló
prófétát támaszt neked, a te körödből,
testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés
napján, mikor azt mondtad: «Nem
hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább
ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.» Erre így szólt hozzám az Úr: «He-

lyesen beszéltek. Prófétát támasztok
nekik testvéreik köréből, mint téged;
ajkára adom szavaimat, s ő mindent
tudtukra ad, amit parancsolok neki. Ha
valaki nem hallgat szavaira, amelyeket
az én nevemben hirdet, akkor én majd
számon kérem tőle.
Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.»

VÁLASZOS ZSOLTÁR „Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * Népem, ne légy keményszívű.” /Zsolt 94/
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, + ahol atyáitok megkísértettek
engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből (1 Kor 7, 32-35)
Jézus beszélt olyanokról, akik Isten országáért lemondanak a házasságról és a családról,
hogy az evangélium hirdetésének éljenek. Pál maga is ezt a módot választotta. Tanítása
azt a felfogást tükrözi, hogy az idő rövid; Krisztus második e jövetele bármikor megtörténhet. A megtartóztató életet azért is ajánlja, mert akkor az ember egészen Isten szolgálatára
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adhatja magát. A házasságban benne van az ember szolgálata is. De az apostol hangsúlyozza azt is, hogy itt csak tanácsot ad. A kapott kegyelmi adományok szerint dönthetünk.
Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek
arra van gondja, ami az Úré: hogyan
járjon az Úr kedvében.
A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét,
ezért meg van osztva. A nem házas aszszony és a szűz arra gondol, ami az

Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.
Ezt javatokra mondom, nem azért,
hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy
feddhetetlen életre és az Úrhoz való
osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

ALLELUJA A sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt, * és világosságot láttak,
akik a halál szomorú földjén éltek. (Mt 4, 16)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 21-28)
Az evangélista Jézus igehirdetésének újdonságát és hatalmát emeli ki, mert az emberek
először ezt vették észre. Ő nem a régi törvényt elemzi és magyarázza, hanem Istenről, az
Atyáról beszél, aki egész irgalmával az ember felé fordul. Tanítását Jézus csodákkal is
megerősítette, tehát valóban úgy tanított, mint akinek hatalma volt. Hatalma küldetéséből
és istenfiúságából eredt, s ezzel küldte Egyházát is a világba.
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az
írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!”Jézus ráparan-

csolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!”
A tisztátalan lélek erre össze-vissza
rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon
megdöbbent.
Az emberek egymást kérdezgették:
„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!
Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!”
El is terjedt a híre hamarosan Galilea
egész vidékén.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Urunk bemutatása a templomban – Gyertyaszentelő Boldogasszony – ünnepe hétfőn.
 Szerzetesek miséje a Dómban – hétfőn este a Dómban Dr. Kiss-Rigó László püspök
mutat be szentmisét az egyházmegye szerzeteseivel.
 Szent Balázs püspök és vértanú /+316 táján/ – emléknapja kedden. Ezen a napon és a
következő vasárnapon a szentmisék után Balázs –áldást adunk.
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Szent Ágota szűz és vértanú / +250/– emléknapja csütörtökön.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a kihelyezett
Eucharistia előtt. Ezen a napon nem mondjuk közösen a zsolozsmát.
 Miki Szent Pál és társai vértanúk / +Nagasaki, 1597. február 5. / – emléknapjuk pénteken.
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 A Rózsafüzér társulat titokcseréje február 7-én, szombaton fél 6-kor – a titkok cseréje után elimádkozzuk a rózsafüzért.
 Betegek kenete szentségének kiszolgáltatása – február 8-án, vasárnap a délelőtti
szentmiséken. Kérjük, hogy jelezzék szándékukat.
„1004. kán. - 1. §. A betegek kenetét annak a hívőnek lehet kiszolgáltatni, aki értelme
használatának elérése után, betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül. –2. §. Ezt a
szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik,
vagy ha ugyanannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik.” /Codex iuris
canonici/
 Betegek szentsége – eljutás a templomba – a 10 órai szentmisére - Szép kezdeményezésként néhány Testvérünk autós segítséget ajánlott fel azoknak, akik nehezen jutnak el a
szentmisére, illetve vissza is szállítják őket.
Ehhez kérjük, a Testvérek jelentkezését egyrészt: - Ki tud olyan személyről, akinek
szüksége van ilyen segítségre? Kérjük, azokat írják fel, akikkel beszéltek is már erről!
Elérhetőséget és címet kérünk!
Másrészt: - Ki tud felajánlani autós segítséget a templomba- illetve a visszaszállításhoz? Hány személyt tud elhozni? Elérhetőség szükséges!
 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. 24. Szépkorú a családban – címmel. Tájékoztatást adnak az Idősek Klubja, Idősek Otthona,
Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés-szolgáltatásokról. Szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
 Újszegedi Passió - 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./
BIBLIAMÁSOLÁS
Dr. Benyik György atya, teol. tanár, tarjáni plébános kezdeményezése, Ferenc pápának
szánt ajándék, - kézzel másolt Új szövetségi Szentírás - mely megmozgatta nem csupán a
katolikus, de a protestáns közösségeket is. Templomunkra a Titusz levél jut, a megadott
forma alapján, az arra jelentkezők másolhatják. Az anyagot digitalizálják és korlátozott
számban ki is nyomtatják /SZTE/. Várjuk a lelkes jelentkezőket, hogy a nekünk juttatott
munkát elvégezhessük AMDG. „Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri.” /Szt.
Jeromos/
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CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT – 2015
Kellő számú jelentkező esetén a Csíksomlyói búcsúra buszos zarándokutat szervez néhány önkéntesünk. Az utazás 4. napos – 2015. május 22-25. A részvételi díj kb. 30.000
Ft/fő. A részvételi díj magába foglalja az utazás és a szállás költségét. A szállás
Farkaslakán vagy Szentegyházán lesz. A jelentkezés határideje 2015. február 20., melyre a
sekrestyében vagy az irodában kerülhet sor / név,lakcím és telefonszám szükséges/.
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 – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 2. hétfő: 700; 1830 + Sándor ● Február 3. kedd: 700 é. Dorottya és Balázs; 1830
+ Erzsébet ● Február 4. szerda: 700 egy beteg gyógyulásáért; 1830 egy édesapa megtéréséért ● Február 5. csütörtök: 700 SJ szándék; 1830 élő és + családtagokért ● Február 6.
péntek: 700 + Anna; 1830 ++ Katalin és István ● Február 7. szombat: 700 + Péter; 1830 +
Ilona
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

