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KEZDŐÉNEK Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja!
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 4, 32-35)
Az első keresztény közösséget a szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az
üdvösség örömhírét, ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a
feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket. Apostolok igehirdetését jelek és csodák
kísérték, s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.
Azokban a napokban: A hívő sokaság
egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem
mondta vagyonát sajátjának, hanem
mindenük közös volt. Az apostolok
nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus
feltámadását, és mindnyájan bővelked-

tek a kegyelemben. Nem akadt köztük
szűkölködő, mert akinek földje vagy
háza volt, eladta, és az érte kapott
pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké
megmarad.
Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondják, akik félik az Urat, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
Megfenyített az Úr és megpróbált, * de nem adott halálra engem.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1 Jn 5, 1-6)
Isten akaratának teljesítésével, amiben benne van a felebaráti szeretet is, legyőzzük a világ
kísértését is. Ehhez a harchoz van erőnk, mert, Jézus alapított szentségeket, a kegyelem
eszközeit. A kereszten az oldalából kifolyó vér és víz az egyházatyák magyarázata szerint a
keresztséget és az Oltáriszentséget jelképezte, mint szeretetének ajándékait.
Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy
Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki
pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét
is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük
Isten gyermekeit, ha szeretjük az Is-

tent, és eleget teszünk parancsainak.
Mert az az Isten iránti szeretet, hogy
megtartjuk parancsait. Parancsai nem
nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől
született, legyőzi a világot. És ez a győ-
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zelem - győzelem a világ fölött! - a mi
hitünk.
Ki győzi le a világot, ha nem az, aki
hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki

víz és vér által jött, Jézus Krisztus.
Nem csupán víz által, hanem víz és vér
által. És a Lélek tesz tanúságot róla,
mert a Lélek igazság.

ALLELUJA Jézus mondja: + „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” (Jn 20, 29)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-31)
A „békesség nektek” köszöntés jelezni akarja, hogy a kereszthalál és a feltámadás meghozta a kiengesztelődést. Pál apostol később azt mondja majd, hogy Jézus az ellenünk szóló vádlevelet felszögezte a fára (Kol 2, 14). Jézus az Egyházra is ráruházta a bűnbocsátó
hatalmat. Ezek az adományok a későbbi hívőkre is vonatkoznak, tehát ők sem lesznek roszszabb helyzetben, mint a szemtanúk. Az apostolok és az Egyház tanúskodása őket is meggyőzi az igazságról.
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak,
pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így
szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”
Miután ezt mondta, megmutatta nekik
a kezét és az oldalát. Az Úr láttára
öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint
engem küldött az Atya, úgy küldelek én
is titeket.” E szavak után rájuk lehelt,
és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. „A
tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy
melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a
tanítványok elmondták neki: „Láttuk
az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem
látom kezén a szegek nyomát, ha nem

érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és
nem tapintom meg kezemmel oldalát,
én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség
nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta:
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd
meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem
hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram,
én Istenem?” Jézus ezt mondta neki:
„Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és
mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok
nincsenek megírva ebben a könyvben.
Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és
hogy a hit által életetek legyen benne.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja –Teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételekkel - gyónás,
szentáldozás, ima a pápa szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy).
 Agapé - a 8 órai szentmise után. Szeretettel várjuk a testvéreket!
 Fószné Erzsike halála – önkéntes sekrestyésünk – hosszas, lábadozó szenvedés után, Csorváson a Katolikus Otthonban visszaadta lelkét Teremtőjének. Combnyaktörése után, hosszú
hónapokig szenvedett a kórházban, majd otthonba került, ahol igazi dolga nem akadt, így hazament. Hálásan emlékezünk rá imáinkban és az ő imáit is kérjük Templomunkért, templomi
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közösségünkért. Lakásának ablakából rálátott a templomra, így egészítve ki gondos, két évtizedes sekrestyési munkáját az állandó éber ügyelettel. Nyugodjék békében, Jézus és az üdvözültek társaságában. Szentmise, április 15-én, szerdán de. 9 órakor, temetése: Belvárosi Ref.
Temetőben, de. 11 óra.
 P. Somfai Béla SJ. halála – Született: 1932.08.05. Belépés: 1952.09.14. – élete az üldözést is
szenvedő Jezsuita Provinciáéval összefonódik. Hazájától távol tanult és tanított, leginkább
Kanadában, a torontói jezsuita főiskolán a Regis Colleg-ban. Szeged volt második nagy
állomás jezsuita pályáján, ahol egy jó évtizedig tanított morálist, bioetikát. Templomunk
közössége lelkipásztorként ismerhette, valamint a Családi csoport patrónusaként. Élete utolsó
éveit nagy belső küzdelmek és súlyos betegsége jellemezte, majd az utolsó hónapok, előbb a
torontoi magyar plébánián, majd a pickeringi /Ontario, Canada/ jezsuita öregotthonban, ahol
átadta életét mindannyiunk örök Bírájának, a végtelenül irgalmas, minket szerető Istennek.
http://arckepcsarnok.jezsuita.hu/somfai-bela/
Szentmise Béla atyáért hétfőn, április 13-án, délután 5 órakor a Szent József
Templomban.
 Kovács Zsuzsa testvérünk szentmiséje és temetése a Szeged - tarjáni templomban április
17-én, pénteken de. 11 órakor, melyet a temetés követ a Dugonich temetőben.
 Csoportvezetői gyűlés – a szentmise miatt egy másik időpontban. Javaslat: kedden du. 5 óra.
HITVALLÓ KÖLTŐK – CZAKÓ GÁBOR
Czakó Gábor sorozatunk következő vendége, 2015. április 15-én, szerdán a szentmise után, negyed 8 órakor. Czakó Gábor Csaba Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja.
1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
Kérjük, jelölje meg az első 1% - ot: Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére. A második
1%: Jézus Társasága Alapítvány: 18064333-2-42.
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 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 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.
Hányan tudnak igazán járni? Mert a járás nem sietés és futás, hanem nyugodt mozgás. Nem
csúszás-mászás, hanem biztos előrehaladás. Aki jár, ruganyosan lép, nem vonszolja magát. A
törzs egyenesen áll, nem meghajolva. Nem bizonytalanul mozog, hanem biztos egyformasággal. Igazán jól járni nem közönséges dolog. Szabadon, és mégis nemes fegyelemmel. Könnyen
és erősen, egyenesen és teherbíróan, nyugodtan és előretörő lendülettel. És aszerint, hogy férfi,
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vagy nő jár-e, a járásban van valami katonásság, vagy kecsesség; az egyik külső terhet hordoz,
a másik derűs, nyugodt, bensőséges világot. És milyen széppé válik a járás, ha vallásos lelkület
hatja át! Istentiszteletté nemesedhetik. Már egyszerűen a tudatos és hódolatos előrehaladás is az
Isten színe előtt, mint pl. ha valaki a templomban, a legfőbb Úr házában, és főként az Ő szemeláttára jár. De járásunkkal Isten kísérőivé is szegődhetünk: így pl. a körmenetek alkalmával. Te
persze most talán arra gondolsz, hogy a körmenetek résztvevői gyakran milyen fegyelmezetlenül lökdösődnek, milyen unottan vonszolják magukat és hogyan bámészkodnak szerteszét? Pedig milyen ünnepélyessé és lélekemelővé válhat a körmenet, amelyben az Urat kísérjük a város
utcáin, vagy az ,,Ő mezőin,'' ha mindenki imádságos lélekkel jár: a férfiak katonás fegyelemmel, a nők anyai méltósággal, a leányok a maguk fiatalos vidám bájával, az ifjak fegyelmezett
erővel! Ily módon a bűnbánati körmenet is testet öltött imádsággá alakulhat át. Megtestesült tudata lehet bűneinknek és nyomorúságunknak, és mégis telve keresztényi bizalommal, amely
meg van győződve arról, hogy miként az emberben van egy erő, a nyugodt, önmagában biztos
akarat, mely fölötte áll minden többi erejének, azonképpen van egy legfőbb Hatalom is, mely
felette áll minden nyomorúságnak és bűnnek, és ez a Hatalom az élő Isten. Nemde a járás az
emberi természet nemességének is egyik tényezője? Egyedül az embernek kiváltsága az egyenes testalkat, melyen maga uralkodik, és amellyel nyugodtan, biztosan viszi tovább önmagát.
Egyenesen járni annyit jelent, mint embernek lenni. De mi nem vagyunk egyszerűen csak emberek. ,,Isten ivadékai vagytok'', mondja az Írás. Istenből új életre születtünk. Krisztus él mibennünk, különösen bensőséges módon az Oltáriszentség által: az Ő teste van testünkben, az Ő
vére kering vérünkben. Mert ,,aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne'', mondja az Úr. Krisztus növekszik bennünk és mi növekszünk benne, és
egyre jobban Őbelé, s rajta át fölfelé, míg végre ,,el nem jutunk a Jézus Krisztusban való nagykorúságig'', amíg csak ,,ki nem alakul'' Ő mibennünk s míg csak minden lét és tevékenység,
,,akár eszünk, akár alszunk s bármit is cselekszünk'': a munka, a játék, az öröm és a könnyek,
minden-minden Krisztus-életté nem változik át. Ennek a titoknak a tudata milyen örömteljes,
szépséggel és erővel áthatott kifejezést nyerhetne a helyes járásban! Az Úr parancsának mélységes értelmű teljesedésévé válhatna: ,,Járj előttem, és légy tökéletes.'' De csak akkor, ha teljes
igazlelkűséggel végezzük! Csakis igazságból és nem hiú erőlködésből fakadhat ennek szépsége.
/Romano GUARDINI, Örökmécs, SzI, Bp. 1983. pp. 19-20. A kéz /
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 13. hétfő: 700 + Gyula, Erzsébet és családjuk; 1830 Eszék és Nagy család élő és + tagjaiért ● Április 14. kedd: 700 élő családtagokért; 1830 Dobos és Antal család élő és + tagjaiért ●
Április 15. szerda: 700 + Terézia és Magdolna l.ü.; 1830 + Sefczik és Szilágyi család élő és +
tagjaiért ● Április16. csütörtök: 700 SJ. szándékra 1830 Altorjay és Iróffy család élő és + tagjaiért ● Április 17. péntek: 700 + Anita l.ü.; 1830 Nyáriné Tóth Éva l.ü. ● Április 18. szombat:
700 Gabriella gyógyulásáért; 1830 + szülőkért Ferenc és Margit Hilda l.ü.
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