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BEVEZETŐ ÉNEK Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, Mert ő
a mi Urunk, Istenünk! (Zsolt 94, 6-7)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 6, 1-2a. 3-8)
Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét. Attól kapja küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik
meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással vállalja a küldetést.
Abban az esztendőben, amikor meghalt
Uzija király, láttam az Urat. Magas és
fönséges királyi széken ült, és uszálya
betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak:
„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel.
Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem
van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek,

mégis szememmel láttam a Királyt, a
Seregek Urát.”
Akkor az egyik szeráf odaröpült
hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról
vett. Megérintette vele ajkamat, és így
szólt: ,,Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd.”
Azután hallottam az Úr szavát,
amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki
megy el nekünk?” Így válaszoltam:
„Íme, itt vagyok, engem küldj el!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. /Zsolt 137./
Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
E: Szent neved mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
E: Dicsőítsen téged a föld minden királya, * amikor meghallja ajkad szózatát.
Az Úr útjairól énekeljenek, * mert nagy az Úr dicsősége.
E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 15,1-11)
Pál a saját apostoli küldetését a feltámadt Krisztussal való találkozásra vezeti vissza. Csak
az lehetett apostol, aki így meggyőződött arról, hogy a megfeszített Krisztus él és hata-
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lommal rendelkezik. Az Egyházban ez a hit alapja: olyan tanúk hirdetik az evangéliumot,
akikért maga Krisztus vállalt felelősséget. Számunkra az a kinyilatkoztatás, amit az apostolok átvettek Krisztustól és továbbadtak az Egyháznak.
Testvéreim! Figyelmetekbe ajánlom az
evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek
volna hívőkké. Elsősorban azt hagytam
rátok, amit magam is kaptam: Krisztus
meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is
megjelent. Ezek közül a legtöbben még
élnek, néhányan azonban már meghal-

tak. Azután megjelent Jakabnak, majd
az összes apostolnak. Utánuk pedig,
mint egy elvetéltnek, megjelent nekem
is. Én ugyanis az utolsó vagyok az
apostolok között, s arra sem méltó,
hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s
rám árasztott kegyelme nem maradt
bennem hatástalan. Többet dolgoztam
mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem
én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy
ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek
hívőkké.

ALLELUJA Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. (Mt 4, 19)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 5, 1-11)
Jézus a tanítást összekapcsolta küldetésének bizonyítékaival. Az evangélista már úgy adja
elő ezt a történetet, hogy az esemény jelképpé is válik. Jézus Péter hajójából tanít, s ez a
hajó az Egyház előképe. Mivel Jézus a maga küldetését átadta apostolainak, meggyőzte
őket arról is, hogy biztosítja munkájuk eredményességét. A halfogás beszédes jelkép. Jézus
elég hatalmas volt ahhoz, hogy a gyarló embert is eszközzé tegye Isten tervének megvalósításában.
Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje,
hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus
látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte,
hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így
szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és
vessétek ki a hálótokat halfogásra.”
,,Mester - válaszolta Simon – „egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk
semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak,

hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak,
hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két
bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához
borult, és e szavakra fakadt: „Uram,
menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán
ugyanis társaival együtt félelem töltötte
el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is,
Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus
bátorságot öntött Simonba: „Ne félj!
Ezentúl emberhalász leszel.” Erre
partra vonták hajóikat, és mindenüket
elhagyva követték Jézust.
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TEMPLOMUNK HÍREI
 A Szíriában élő rászorulók segítése – Köszönet a testvérek nagylelkűségéért! A borítékos adományokat személyesen vittük be a püspökségre.
 Csoportvezetői találkozó – hétfőn fél 5 órakor.
 Házasság hete – február 7-14. – imaszolgálat – templomunkban, a szentmisék előtt
este 6 órától – templomunk közösségei vezetésével. A programról szórólapot tettünk ki,
de: http://csaladkozpont.hu/hazassaghete/; www.facebook.com/HazassagHeteSzeged
 Egyetemista hittan – este fél 8-kor.
 Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete. Ezen a napon két szentmise lesz hamvazkodással
reggel 7 és este fél 7 órakor. Hamvazás lesz Nagyböjt 1 vasárnapján is a szentmisék végén.
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül
még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.) A hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes
nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat
is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra. Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein. (Böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.) Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi
ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz
testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.
Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani;
hogy azonban mindnyájan egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati
napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő kánonok szerint.
 Imaiskola– felnőtt hittan (2) – szerdán, az esti szentmise után. /Felnőtt hittan (1) = bibliaóra/
 Betegek világnapja – csütörtökön, de! - a betegek szentségének kiszolgáltatása a vasárnap 8 és 10 órai szentmisék után. Lelki készület, szentgyónás előzze meg a szentség
felvételét. /Részletek lentebb/.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órától.
 Keresztút – Nagyböjt péntekjein - 1745 - csoportjaink vezetésével.
BETEGEK KENETE – FEBRUÁR 14.
 Betegek világnapja – a betegek szentségének kiszolgáltatása a vasárnap 8 és 10 órai
szentmisék után. 60 év felett, vagy súlyos testi és/vagy lelki betegség esettén. Lelki készület, szentgyónás előzze meg a szentség felvételét. Szentírási alapigéje /Jak 5, 14, 15/
„Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi
arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, ill. kérje és elfogadja a jó halálkegyelmét, ha Istennek ez az akarata.” /Katolikus
Lexikon/
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NAGYBÖJTI LELKISÉGI NAPOK AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN – 2016
Dátum
Február 12.
Február 19.
Február 26.
Március 4.
Március 11.
Március 18.

KERESZTÚT - 1745
KÉK Csoport
Szent Mónika Csoport
Családi Csoport
Gerinctorna Csoport
Rózsafüzér Csoport
Karitász Csoport

SZENTMISE - 1830
P. Tőzsér Pál SP.
Köllő Sándor atya
Nagy Róbert atya
P. Artur Prenkiewicz OFM Conv.
P. Czeglédi Zsolt SP.

CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését is szívesen fogadjuk!
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben – jelenleg csak hölgyek látogatják.
 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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 8. hétfő: 7 + János lü.; 1830 Társaság szándéka ● Február 9. kedd:700 + családtagok lü.; 1830 adakozó szándéka ● Február 11. csütörtök: 700 beteg Ferenc felgyógyulásáért; 1830 Társaság szándéka ● Február 12. péntek: 700 + Szaniszla és Lajos l.ü.; 1830
Társaság szándékára ● Február 13. szombat: 700 élő Gabrielláért; 1830 Társaság szándéka
00

„…Ez Jézus Krisztusnak az az ismerete, amelyből az egész Szentírás ereje és megértése
ered. Ezért lehetetlen, hogy valaki megismerkedjék a Szentírással anélkül, hogy előzőleg
meg ne kapja Jézus Krisztus belénk öntött hitét, mint az egész Szentírás világító lámpását,
ajtaját és alapját. Amíg távol járunk ugyanis az Úrtól, addig ez a hit lesz minden
természetfeletti megvilágosításnak a szilárd alapja, irányító fénye és bevezető ajtaja.
Ennek a hitnek a mértéke szerint van kiosztva a kapott isteni bölcsesség is, nehogy
valaki többre becsülje magát a kelleténél, hanem józanul gondolkodjék mindenki az
Istentől neki juttatott hit mértéke szerint (vö. Róm 12, 3).” /Szent Bonaventura püspök,
Breviloquium/
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

