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BEVEZETŐ ÉNEK. Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és
irányíts engem! (Zsolt 30, 3-4)
OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből (Lev 13, 1 – 2. 44 – 46)
A zsidó népnél a vallási és a társadalmi törvényhozás együtt volt. A betegségről keveset
tudtak, s többnyire külső jelek alapján csoportosították őket. Leprának tekintettek mindenféle bőrbajt. Az ilyen beteg tisztátalannak számított, s nem vehetett részt a vallási közösség
életében.
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember
leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa
tisztátalannak, mivel leprája van. A

leprás, akit a betegség megtámadott,
szaggassa meg ruháját, a haját hordja
kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon:
Tisztátalan, tisztátalan! Ameddig a
betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel
körül engem.
Előénekes: Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, * akinek betakarta gonoszságát.
Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, * kinek lelkében nincsen álnokság.
E: Bűnömet eléd tártam, * nem rejtettem el vétkem előled. Így szóltam: + „Gonoszságomat megvallom, Uram,”* és te megbocsátottad vétkeimet.
E: Vigadjatok és ujjongjatok, igazak, az Úrban, * és örvendezzen minden tiszta szívű.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből (1Kor10, 31-11, 1)
A zsidóknál a bálványoknak feláldozott állatok húsának élvezete bűnnek számított. Az
apostol világosan kimondja, hogy az ószövetségi törvény nem kötelez. De ha gyengébb hitű
testvér botránkozik viselkedésükön, mert őt még kíséri az ószövetségi múlt, akkor legyenek
rá tekintettel. A szeretet törvénye legyen mindennél fontosabb.
Testvéreim! Akár esztek, akár isztok,
vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is min-

denkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami
másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én
Krisztus követője vagyok!
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ALLELUJA Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7, 16)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 40-45)
Jézus magatartása bizalomkeltő volt, ezért még a kitaszított leprások is mertek közeledni
hozzá. Itt együttérzését és jóindulatát külön nyomatékozza azzal, hogy megérinti a beteget,
és nem idegenkedik tőle. Ő nem fél, hogy tisztátalanná válik. Arra azonban vigyáz, hogy
csodái alapján az emberek ne alakítsanak ki róla valamilyen földies messiási képet. Ezért
tiltja, hogy beszéljenek csodáiról. A jótétemény azonban megnyitja az emberek száját.
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette,
és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj
meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és
megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a
szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről

senkinek egy szót sem, hanem menj,
mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte
áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az,
alighogy elment, mindenfelé hirdetni és
híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a
városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Farsangvasárnap – könyörgő nap az éhezőkért. /Jegyzet az Értesítő utolsó oldalán./
 Házassági jubileumok megáldása –vasárnap délelőtt, a 10 órás szentmisén áldjuk meg
a jubiláns házaspárokat.
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete. Szentmisék hamvazkodással reggel 7 és este fél 7
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 6 óra 40 perckor. Ebben az esztendőben csoportjaink
vezetik a keresztutakat.
 Gyűjtés a katolikus iskolák javára a következő vasárnapon.
 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.
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/.
NAGYBÖJT
 Böjti fegyelem: Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a
közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez
idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül
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még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)
CIC 1252. kánon - 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. A hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik
életévük megkezdéséig. Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein. Ez alól fel vannak
mentve azok, aki nehéz testi munkát végeznek, akik üzemi konyhán étkeznek és a betegek.
 Alkohol-, dohány- és csoki pénz felajánlása – rászorulóink -, a Karitász jótékonyságának támogatására, saját magunk testi- és lelki egészsége javára. Kérjük, helyezze a perselybe egy napi/heti cigarettapénzét, vagy csoki, ill. italmennyiségének árát.
 Élelmiszer – ruha- és játékgyűjtés – szívesen fogadjuk tartósélelmiszer, valamint ruhaadományukat. Ha átnézik szekrényüket és találnak olyasmit, amit már egy éve nem használnak, nyugodtan elhozhatják. A Karitásszal együttműködve juttatjuk el gyermek-, ill.
családok átmeneti intézményeibe, vagy szegény családokhoz.
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.
„Mit tesz az ember, ha elragadja a gőg? Kihúzza magát, fölvágja a fejét, kifeszíti mellét és
egész termetét. Minden azt harsogja benne: ,,Több vagyok, mint te!” De ha valaki alázatos
lelkű, kicsinynek érzi magát, lehajtja a fejét s összezsugorodik: „megalázza magát''. És pedig annál mélyebben, minél nagyobb az, aki előtt áll, s minél kisebbnek tűnik fel ő önmaga
előtt.
De mikor érezzük világosabban, milyen kicsinyek vagyunk, mint akkor, ha az Isten előtt
állunk? A hatalmas Isten, aki épp úgy volt tegnap mint ma, és épp úgy lesz száz meg ezer
év múlva is! Aki betölti ezt a szobát és az egész várost, a földkerekséget és a mérhetetlen
csillagos eget. S mindez csak annyi előtte, mint egy porszem. A szent Isten, a tiszta, igazságos és végtelenül fönséges... Milyen nagy is Ő... és milyen kicsiny vagyok én! Olyan kicsiny, hogy egyáltalán nem is hasonlíthatom magamat Őhozzá, olyan kicsiny, hogy semmi
sem vagyok Őelőtte. Ha az ember ezt jól meggondolja, egészen természetesnek érzi, hogy
nem állhat meg büszkén Őelőtte. Az ember ,,megalázkodik'', szeretné alacsonyabbá tenni
termetét, hogy ne álljon ott olyan kihívóan, -- és íme, máris föláldozta magasságának felét:
letérdelt. S ha ez még nem volna elég a lelkének, meg is hajolhat hozzá. És ez a meghajolt
alak azt mondja: ,,Te vagy a végtelen Isten, én pedig a semmi.''
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Ha térdet hajtasz, légy rajta, hogy ne legyen az elsietett, üres mozdulat. Önts lelket belé! A
térdhajtásnak lelke pedig az, hogy a szív mélységes tisztelettel belsőleg is meghajol Isten
előtt. Ha a templomba jössz, vagy onnét távozol, vagy ha elhaladsz az oltár előtt, hajtsd
meg térdedet szép nyugodtan egészen a földig, s vidd bele ebbe a térdhajtásba egész lelkedet, mely így szóljon: ,,Én véghetetlen Istenem...! Ez azután alázat, ez igazság, és mindannyiszor jót fog tenni lelkednek.” /Romano GUARDINI, Örökmécs, SzI, Bp. 1983. pp.
19-20. A térdelés/
„Ma a világon mintegy 842 millió ember éhezik, de közel 2 milliárd ember szenved a roszszul tápláltságtól, azaz az egészséghez elengedhetetlen vitaminok és ásványi anyagok hiányától. Így például minden negyedik öt évesnél fiatalabb gyermek alultáplált, vagyis 165
millió gyermek soha nem fog teljes testi és szellemi erőnléttel bírni. Az éhezés nemcsak az
élelmiszerekhez való hozzájutás hiányát jelenti, fontos tényezők a tiszta víz, a higiénia és
az egészségügyi ellátás elérhetősége is. Ezek hiánya komoly gazdasági, társadalmi és
egészségügyi problémákra hívják fel a figyelmet, amelyeket az éhezéssel együtt meg kell
oldani."”
A világ élelmiszertermelésének egyharmada megy kárba évente világszerte, s óránként 300 rosszul táplált gyerek hal meg.
„ A becslések szerint Magyarországon az élelmiszerhulladék mennyisége meghaladja az
évi 1,8 millió tonnát. A háztartások esetében az élelmiszer-hulladék egy főre vetített értéke
körülbelül 40 kg évente. Az élelmiszerpazarlás gazdasági szempontból pénzügyi veszteséget, környezeti szempontból eltékozolt erőforrásokat jelent. Ugyanakkor, az élelmiszerpazarlás morálisan is elfogadhatatlan az éhezők és mélyszegénységben élők miatt” /
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/wfd2013/PR_hu.pdf/
Az éhezők többsége - 827 millió ember - a fejlődő országokban él, amelyekben az alultápláltság átlagosan a lakosság 14,3 százalékát érinti. Afrikában a lakosság 21 százaléka éhezik, a legtöbb éhező - 295 millió ember - a korábbi évekhez hasonlóan Dél-Ázsiában él.
Míg 1990-ben a fejlődő országok lakosságának 47 százaléka élt a szegénységi küszöb
alatt, 2008-ban ez az arány 24 százalék volt.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 16. hétfő: 700 + Julianna és Lajos; 1830 + Domokos és családtagok ● Február
17. kedd: 700 + Ágnes l.ü.; 1830 + Julianna és Ferenc ● Február 18. szerda: 700 -; 1830 Beteg gyógyulásáért ● Február 19. csütörtök: 700 + SJ szándék; 1830 Meghalt szülőkért ●
Február 20. péntek: 700 + Ilona l.ü.; 1830 + Blanka l.ü. ● Február 21. szombat: 700 Élő
gyermekért és családjáért; 1830 + Ilona és István
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.
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