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KEZDŐÉNEK Ujjongj az Úrnak, földkerekség nevének fönségéről énekelj, zengj néki
dicsőítő éneket, alleluja!
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 3, 13-15. 17—19)
A zsidók előtt a legjobb bizonyíték annak kimutatása volt, hogy Jézus halála és feltámadása a jövendölések szerint ment végbe. Ezért mondja Péter, hogy ,,atyáink Istene'' támasztotta fel. Jézus feltámadása egyébként jel is, amely megtérésre szólít fel, hiszen igazolódott
benne, hogy van örök élet.
Azokban a napokban Péter így beszélt
a néphez: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette
Szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe
előtt, noha ő úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, hogy a gyilkosnak
kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig
megöltétek. Isten azonban feltámasz-

totta őt a halálból, és ennek mi tanúi
vagyunk.
Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek,
ahogy vezetőitek is. Isten azonban így
teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell.
Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot
nyerjenek.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
Előénekes: Midőn segítségül hívtalak, * meghallgattál engem, igazságom Istene.
Szorult helyzetemben megsegítettél engem; * könyörülj rajtam, és hallgasd meg
imámat.
E: Tudjátok meg: + Az Úr csodásan megmenti hívét; * meghallgat az Úr, ha hozzá
kiáltok.
E: Mondják sokan: + ,,Ki részesít jóban minket?'' Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
E: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, * mert egyedül te adsz nékem biztonságot, Uram.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1 Jn 2, 1-5a)
A keresztényekben mindig élt vigasztaló tudat, hogy Krisztus engesztelő áldozata révén
közbenjárása folytatódik a mennyben. Az üdvösség útja csak Krisztus követése lehet. Aki
nem tartja meg parancsait, az nem veszi komolyan közbenjárói szerepét.
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy
ne kövessetek el bűnt. De ha valaki
bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál:
Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő

áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
Abból tudjuk meg, hogy megismertük,
ha megtartjuk parancsait. Aki azt
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mondja: „ismerem”, de parancsait nem
tartja meg, az hazudik, és nincs meg
benne az igazság. De aki megtartja ta-

nítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.

ALLELUJA Urunk, Jézus, tárd fel nekünk az Írások értelmét! * Hadd lángoljon a
szívünk, midőn tanítasz minket! (Lk 24, 32)
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24, 35—48)
A tanítványok először csak arról értesültek, hogy a sír üres. Ez önmagában még nem győzte meg őket. A hithez természetfeletti jel és belső kegyelem szükséges. Ezt kapták meg az
emmauszi tanítványok. Az első jel a jövendölésekből leszűrt tanítás. Istennek megvolt a
terve a Messiás szenvedésével, hiszen az szolgáltatott elégtételt a világ bűneiért. A második jelet akkor adta, amikor egy pillanatra megnyitotta szemüket, hogy felismerjék őt a kenyértörésnél. Ez részben megjelenés volt, részben kegyelmi megvilágosítás. A további öszsze, függéseket már az apostoloknál keresik.
Abban az időben: Az (Emmauszból
visszatért) tanítványok beszámoltak az
úton történtekről, meg arról, hogyan
ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak
megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben
és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk:
„Miért ijedtetek meg, és miért támad
kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek
nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta
nekik a kezét és a lábát. De örömükben
még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk:

„Van itt valami ennivalótok?” Adtak
neki egy darab sült halat. Fogta és a
szemük láttára evett belőle. Aztán így
szólt hozzájuk:
„Ezeket mondtam nektek, amikor
még veletek voltam. Be kell teljesednie
mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.
Majd így folytatta:
„Meg van írva, hogy a Messiásnak
szenvednie kell, és harmadnap fel kell
támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti
tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 A Boldogságos Szűz Mária, Jézus Társasága Édesanyja – ünnepe szerdán.
 P. Mustó Péter legújabb könyvének bemutatója a Katolikus Házban /Dugonich tér
12./ - szerdán, április 22.-én, délután 6 órakor.
 Szent Adalbert püspök /957 – 997/ emléknapja – csütörtökön.
 Szent Márk evangélista – ünnepe szombaton.
 Papi hivatások világnapja – könyörgő nap - jövő vasárnap
 Száguldó lelkiség – kirándulás a Mélypontra – /ad astra/ – biciklis kirándulás május 2án, szombaton - 9 órakor indulunk a templom elől. Mindenki a saját tempójában.
 Pót-Csíksomlyó – Máriagyűd – buszos lelkigyakorlat – május 30.-án, szombaton. A
buszon közös elmélkedés imádság, Máriagyűdön szentmise. Az útiköltség cc. 3.000 Ft.
Kérjük, szándékukat jelezzék a sekrestyében, vagy az irodán.
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II. PÜNKÖSDI KILENCED – 2015. MÁJUS 15-23.
Karizmák találkozója – szerzetesközösségek a saját karizmájukról – a meghívás kegyelme
- beszélnek. Szentmise, szentségimádás, tanúságtétel. Május 20-án P. Henri Boulad SJ.
előadása. Az egyes alkalmakkor szegedi kórusok szolgálnak.
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.
A TEMPLOM BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015 MÁRCIUS HÓNAPBAN
Bevétel: Perselypénz 319,5 E Ft, adomány magánszemélytől 10 E Ft, JTA 1%-ból támogatás 250 E Ft, bérleti díj 61 E Ft, gyűjtés Kárpátaljának 200 E Ft: összesen 840,65 E Ft.
Kiadások március hónapban: a) havonta ismétlődő költségek: Rezsi 208,6 E Ft ( gáz
66,6 E Ft, villany 109 E Ft, víz 6,2 E Ft, telefon 9,6 E Ft, kéményseprés 17,3 E Ft) A zenei
szolgálat költsége 52,5 E Ft. Liturgikus anyagok, gyertya, virág: 86 E Ft. Takarítóanyag,
háztartás 11,2 E Ft. Irodai ktg-k: 31,11 E Ft. Banki ktg 4,3 E Ft. Élelem (búcsúi ebéddel):
83,6 E Ft. b) egyszer adódó költségek: Étkészlet 67,8 E Ft, Lámpák vétele és felszerelése
64,8 E Ft, Karbantartási anyag 4,91 E Ft, Továbbküldés Kárpátaljának 200 E Ft: összesen
a kiadások 814,8 E Ft-t tettek ki.
„Megkezdődött a szentmise. A pap ott áll az oltár lépcsője előtt. A hívők, vagy az ő nevükben a ministránsok imádkozzák: ,,Gyónom a mindenható Istennek... hogy fölötte vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem...''
És valahányszor kimondják e szót: ,,vétkem'', mellüket verik.
Mit jelent a mellverés?
Éljük csak bele egyszer magunkat! De ehhez elengedhetetlen, hogy a mellverést helyesen végezzük. Nemcsak ujjunk hegyével kell megérintenünk, hanem zárt ököllel kell vernünk mellünket. Talán láttad már képen Szent Jeromost, amint a pusztában térdel és kezében kővel megrendülten veri a mellét. Ez azután igazi mellverés és nem csak afféle finomkodó mozdulat. A mellverésnek belső világunk kapuja ellen kell irányulnia, és meg kell
remegtetnie a lelket.
Több életet kell vinnünk ebbe a belső világba, meg kell töltenünk azt világossággal,
erővel, kemény tenniakarással. Hogy fest ezzel szemben a valóság? Sok komoly követel-
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mény áll előttünk: kötelességek, szükségletek, döntő elhatározásra való felszólítások,
azonban alig akad közöttük olyan, amely megmozgatná belső világunkat. Mennyi bűnterhet vettünk magunkra, de íme, nem aggódunk miattuk. ,,Az élet közepette halál vesz körül
bennünket,'' de mi nem gondolunk rá. Ekkor felhangzik Isten szava: ,,Ember, ébredj! Nézz
körül! Szállj magadba! Térj meg! Tarts bűnbánatot!'' Ez a felszólítás a mellverésben ölt
testet. Ennek egészen át kell téged hatnia, fel kell ráznia belső világodat, hogy felébredjen,
látni kezdjen és Istenhez térjen.
De ha aztán egyszer az ember magába száll, világossá válik előtte, hogy mennyire elpocsékolta az értékes életet, mily sokszor áthágta Isten törvényeit, mennyire elhanyagolta kötelességeit ,,az ő vétke, az ő vétke, az ő igen nagy vétke'' által. Ez a vétek körülfogja, és
nincs más kiút, mint az, hogy elismerje fönntartás nélkül: ,,Vétkeztem gondolattal, szóval
és cselekedettel a szent Isten és a szentek közössége ellen.'' A lélek ekkor Isten pártjára áll
és állást foglal mellette önmaga ellen. Úgy gondolkozik most önmagáról, mint ahogy Isten
nézi őt. Haragszik önmagára bűnei miatt és mellét verve bünteti magát.
A mellverés tehát annyit jelent: Az ember felébreszti önmagát. Felrázza belső világát,
hogy meghallja Isten hívását. Isten oldalára áll és megbünteti önmagát. Vagyis
magábaszállás, bánat, megtérés.
Ezért veri a mellét a pap és a nép is, amikor a lépcsőimádságban bűnvallomást tesznek;
ezt teszik akkor is, amidőn a pap az áldozás előtt az Úr testét mutatja föl és mondja:
,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.'' Hasonlóképpen a litániában, amidőn
bűnösnek valljuk magunkat: ,,Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!''
Az idők folyamán a mellverés sokat vesztett eredeti értelméből. A hívők most már sok
helyütt úrfelmutatáskor is verik a mellüket, sőt az Úrangyala közben is, midőn azt mondják: És az Ige testté lőn. Az eredeti jelentés itt már szétfoszlott, és a mellverés általánosságban csak a tisztelet és az alázatosság kifejezője akar lenni. De nekünk meg kell őriznünk az eredeti nyers komolyságot is: hogy Isten szólítja vele magábatérésre a lelket, és a
bánatos lélek bünteti vele önmagát. /Guardini, Örökmécs, A mellverés/
„Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat.”
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 20. hétfő: 700 + Éva l.ü.; 1830 + Mária édesanya l.ü. ● Április 21. kedd: 700
Schulter család élő és elhunyt tagjaiért; 1830 + szülők és nagyszülők l.ü. ● Április 22.
szerda: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 meghalt szülőkért ● Április 23. csütörtök:
700 SJ. szándékra 1830 gyermek gyógyulásáért ● Április 24. péntek: 700 élő Andrásért és
családjáért; 1830 elhunyt nagyszülőkért és élő családtagokért ● Április 25. szombat: 700 -;
1830 elhunyt szülőkért
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