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KEZDŐÉNEK Ujjongj az Úrnak, földkerekség Nevének fönségéről énekelj, Zengj neki dicsőítő éneket, Alleluja. (Zsolt 65, 1-2)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5, 27b-32. 40b-41)
Az Egyház elindulásában, mint magban ott van a későbbi egész kibontakozás. Az apostoloknak Krisztus feltámadásáról kell tanúskodniuk, de nem elméletileg és nem úgy, mint valamilyen érdekes eseményről, hanem olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek
a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése.
Azokban a napokban az apostolokat a
jeruzsálemi főtanács elé állították: A
főpap kérdőre vonta őket: „Szigorúan
megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk
akarjátok hárítani annak az embernek
a vérét.” Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni
Istennek, mint az embereknek. Atyáink
Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten
jobbja fejedelemmé és Megváltóvá

emelte, hogy megtérítse Izraelt, és
megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel
egyetemben, akit az Isten megadott
azoknak, akik engedelmeskednek neki.”
Erre odahívatták az apostolokat,
megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték
őket. Boldogan távoztak a főtanácsból,
mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.
Előénekes: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy
ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 5, 11-14)
Az apostol küldőjének kilétéről kap tanítást. Krisztus a feláldozott Bárány, aki él, megdicsőült és hatalmát a kozmikus erők is elismerik. Trónja előtt hódol minden teremtmény. A
földi élet bajait, eseményeit ebből a szempontból kell mérlegelni. Krisztus győzelme már
biztosítva van. Az ember ellenszegülhet akaratának, de az üdvrendet nem tudja felforgatni.
Én, János, amint látomásomban nézrül angyalok seregének hangját hallottem a trónt, az élőlények és a vének kötam. Számuk tízezerszer tízezerre és
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ezerszer ezerre rúgott. Harsányan
zengték: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet,
a dicsőség és az áldás!” Majd hallottam, hogy minden teremtmény a
mennyben, a földön, a föld alatt és a

tengerben, az egész világmindenséggel
egyetemben ezt harsogta:
„A trónon ülőnek és a Báránynak
áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom
örökkön-örökké!” A négy élőlény így
felelt: „Ámen”, a vének pedig leborultak és imádták.

ALLELUJA Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen.
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 21, 1-19)
Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s onnan
irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról.
Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a
Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén
Didimusz, továbbá a galileai Kávából
való Natanael, Zebedeus fiai és még két
másik tanítvány. Simon Péter így szólt
hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is
veled megyünk” - felelték. Kimentek és
bárkába szálltak. De azon az éjszakán
nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy
Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?”
„Nincs” -- felelték. Erre azt mondta
nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka
jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni
a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány,
akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez:
„Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte
köntösét -- mert neki volt vetkőzve -, és
beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is
maguk után húzták. Nem voltak meszsze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó
parazsat láttak, s rajta halat, mellette
meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hoz-

zatok a halból, amit most fogtatok.”
Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám
szerint százötvenhárommal, s bár ennyi
volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus
hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” - hiszen tudták,
hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret,
és adott nekik, Ugyanígy halból is. Ez
volt a harmadik eset, hogy a halálból
való feltámadása után Jézus megjelent
nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”
Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod,
hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta
neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán
újra megkérdezte tőle: „Simon, János
fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte:
„Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!”
Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz
engem?” Péter elszomorodott, hogy
harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz
engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te
mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta:
„Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony,
mondom neked: Amikor még fiatal vol-
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tál, felövezted magad, és oda mentél,
ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog
felövezni téged, és oda visz, ahova nem

3

akarod.”Azt jelezte e szavakkal, hogy
(Péter) milyen halállal dicsőíti majd
meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Székesfehérvári zarándoklat – a busz megtelt, csak várólistára tudunk felvenni jelentkezőket. A részletekről később.
 Szent Szaniszló püspök, vértanú /Szczepanowo, 1030/1035. +Krakkó, 1079. április
11./ – emléknapja hétfőn.
 Egyetemista hittan – kedden este fél 8-kor a hittanteremben.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 De la Salle Szent János áldozópap emléknapja – csütörtökön.
 Csoportvezetőink lelkigyakorlata – a következő hétvégén, Püspökszentlászlón P. Illés
Albert vezetésével. Imáikba ajánljuk csoportvezetőinket!
 Húsvét 4. – Jó Pásztor vasárnap - papi hivatások vasárnapja. Imáinkban kérjük az aratás
Urát, küldjön alkalmas munkásokat aratásába!
 Beavatás 3. alkalma elsőáldozóink számára – Húsvét 5. vasárnapján.
 Ifjúsági vezetőképző – 1-év – 7 képzési alkalom – 2 gyakorlat – 2016. május – 2017.
június/július. Jelentkezés: www.ipc.szeged.hu „vitorla”menüpont.
2x1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
• Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére – kiállás Katolikus Egyházunk mellett a 0 öszszegről való rendelkezés is. Kérjük, legyen segítségünkre azzal, hogy másoknak is ajánlja
a Katolikus egyház támogatásának ezt a lehetőségét.
• Jézus Társasága Alapítvány - második 1%: 18064333-2-42 – az alapítvány minden évben
jelentősen támogatja templomunk közösségi életét. /2016-ban 150 eFt támogatással/
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 6 órakor – 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 – hétfőn vagy pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
„Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy
igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta.
Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amely-
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ben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére.
Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután
hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és
hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton
megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt
kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk
a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által.
Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi.
Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos
dolgok követésére.
Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik –
imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást
mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig
diakónusok viszik el.
Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak,
és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját
viseli.
Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor
Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus
Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent,
és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.” /Szent
Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából 2. sz./
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 11. hétfő: 700 adakozó szándékára; 1830 édesapáért élő és + gyermekeiért ● Április 12. kedd: 700 + Anita l.ü.; 1830 Tóth és Zalai család élő és + tagjaiért ● Április 13.
szerda: 700 + édesanya l.ü.; 1830 + édesapáért és családjáért ● Április 14. csütörtök: 700
adakozó szándékára; 1830 + Fohszné Erzsébet és férje l.ü. ● Április 15. péntek: 700 + Tibor l.ü.; 1830 + Lászlóért és családtagokért ● Április 16. szombat: 700 int. priv; 1830 + szülőkért és + testvérért.
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

