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KEZDŐÉNEK Tele van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, Alleluja.
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 4, 8-12)
Péter beszéde nem védekezés, hanem missziós igehirdetés. Tanúskodik arról, hogy az Egyház minden kegyelmi ereje a feltámadt Krisztustól ered. Őt lehetetlenné akarták tenni, de a
feltámadásban beöltözött a hatalomba és dicsőségbe. Ő a szegletkő, amelyen Isten országa
nyugszik. az részesül az örök életben, aki hittel segítségül hívja az ő nevét.
Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: „Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket – miután egy beteggel jót
tettünk -, hogy vajon ő hogyan is
gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez
az ember annak a názáreti Jézus Krisz-

tusnak a neve által áll itt előttetek
egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a
halálból. Ő az a kő, amelyet ti, építők
elvetettetek, és mégis szegletkővé lett.
Nincs üdvösség senki másban. Mert
nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk.''

VÁLASZOS ZSOLTÁR A kő, amelyet az építők félredobtak, *íme, az lett szegletkővé.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad!
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint emberekben bizakodni.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint hatalmasokban reménykedni.
E: Hálát adok, mert meghallgattál engem, * te lettél az én szabadítóm.
A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
E: Áldott, aki jön az Úr nevében, * az Úr házából megáldunk titeket.
Hálát adok néked, te vagy Istenem, * magasztallak, Istenem, téged.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1Jn 3, 1-2)
Az Atya szeretete abban nyilvánult meg, hogy Jézus Krisztusban gyermekeivé fogadott
bennünket. Ez a kegyelmi állapot valóságos és érezteti hatását bennünk, de egyelőre csak
a hitben fogjuk fel. Külső formában akkor nyilvánul ki rajtunk, amikor Krisztus újra megjelenik és a feltámadásban hasonlóvá válunk hozzá.
Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten
gyermekeinek hívnak minket, és azok
is vagyunk. A világ azért nem ismer
minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim,

most Isten gyermekei vagyunk, de hogy
mik leszünk, az még nem nyilvánvaló.
Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk
őt úgy, amint van.
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ALLELUJA Jézus mondja: + „Én vagyok a jó Pásztor, * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” (Jn 10, 14)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 11-18)
Jézus, a jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek
benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is
nyájával marad. Az ószövetségi nép mellett a pogányok is meghívást kapnak, hogy csatlakozzanak hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.
Abban az időben Jézus így szólt: Én
vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét
adja a juhokért. A béres azonban, aki
nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut,
amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.
A béres azért fut el, mert béres, és nem
törődik a juhokkal. Én vagyok a jó
pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim
is ismernek engem, - mint ahogy az
Atya ismer engem, és én ismerem az

Atyát. Életemet adom a juhokért. De
más juhaim is vannak, amelyek nem
ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra,
és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért
szeret engem az Atya, mert odaadom
az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam
adom oda, mert van rá hatalmam, hogy
odaadjam, és van rá hatalmam, hogy
visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam
Atyámtól.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Ma - Papi hivatások világnapja – könyörgő nap papi-, szerzetesi hivatásokért.
 Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – ünnep – szerdán.
 Májusi litániák – Szűz Mária a keresztény apostol modellje – köszöntése – elmélkedés a keresztény tulajdonságairól – minden hétköznap este negyed 7 órakor, az esti szentmise előtt. Vasárnap 9 óra 20 perckor.
 Szent József a munkás – emléknapja pénteken.
 Elsőpéntek – szentmisék reggel 7 és este fél 7; + Jézus Szíves litániát.
 Szent Atanáz püspök és egyháztanító - emléknapja szombaton.
 A Rózsafüzér társulat titokcseréje - május 2-án, szombaton fél 6-kor - közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
 Száguldó lelkiség – kirándulás a Mélypontra – /ad astra/ – biciklis kirándulás május 2án, szombaton - 9 órakor indulunk a templom elől. /Mindenki a saját tempójában./
 Jelentkezés – Fontos - Pót-Csíksomlyó – Máriagyűd – buszos lelkigyakorlat – május
30.-án, szombaton. Jelentkezési határidő – május 1. Az útiköltség cc. 3.000 Ft.
1% Magyar Katolikus Egyház: 0011, Jézus Társasága Alapítvány: 18064333-2-42.
II. PÜNKÖSDI KILENCED – 2015. MÁJUS 15-23.
„Szerzetesség - Isten ajándéka az Egyháznak” - bemutatkoznak: a Ferencesek, Domonkosok, Piaristák, Boldogasszony Nővérek, Jezsuiták, Minoriták. Szentmisék beszéddel,
tanúságtétellel: 1830, Szentségimádás: 1930. A kilenced folyamán közreműködnek: Alsóvárosi Cinke Kórus /Surinás István/, Schola Sancti Nicolai /Aranyosi-Vitéz Gellért/, Szt.
József Templom gitáros Ének- és zenekara /Dr. Poór Zsolt/, Karolina Iskola Lánykara
/Lázár Tamás/, SZTE ZMK Gregorián Együttese /Szudi Mária/, Újszegedi Szt. Cecília
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Kórus /Szántó Lajosné/, Liszt Ferenc Kamarakórus /Balázs Szilvia/, Szent Erzsébet
templom Szkókája /Pechan Zoltán/, Szent Kinga Schola /Gábor-Kneip Rita/, Lassus
Énekegyüttes / Varjasi Gyula/. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
P. HENRI BOULAD SJ. – ELŐADÁSA – 2015. MÁJUS 20.
Henri Boulad 1931-ben született Alexandriában. Apai ágon szír-libanoni, anyai ágon
olasz-egyiptomi származású, görög-katolikus rítusú, francia anyanyelvű. 1950-ben Libanonban belépett a jezsuita rendbe. Tanulmányait Egyiptomban, Libanonban, Franciaországban és az USA-ban végezte. Évtizedeken át vezeti az egyiptomi Karitászt, lepratelepet
létesít, menekülttáborokat szervez, küzd a szudáni genocídium megfékezéséért, a rabszolgák kiváltásáért, együttműködött a száz éves korában elhunyt Emmanuel nővérrel, aki a
szeméttelepek hulladékaiból élő hajléktalanok életében osztozott. A lelkiségi irodaloma
mellett elismert iszlám szakértő. Könyvei számtalan nyelven jelentek meg; rendszeresen
tart előadásokat szerte a világon. Előadása május 20.-án, szerdán 1830-kor.
AZ IMAAPOSTOLSÁG MÁJUSI IMASZÁNDÉKA
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott: Egyetemes: Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját, törődni tudjunk felebarátaink szenvedésével, főként a betegekkel és a szegényekkel. Evangelizációs: Hogy Mária közbenjárása segítse azokat a keresztényeket, akik elvilágiasodott
környezetben élnek, hogy képesek legyenek Jézust hirdetni.
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.
„Már több mindenről elmélkedtünk, de vajon világosan áll-e előtted, hogy mi volt a módszerünk? Mindig már jól ismert dolgokról beszéltünk, és ezek mégis egészen újaknak tűntek föl előttünk. Ezerszer láttuk már őket, de csak most néztük meg igazában, s ekkor feltárultak előttünk és megmutatták szépségüket. Figyelni kezdtünk, s azok megszólaltak.
Egészen beleéltük magunkat azokba a sokszor végbevitt cselekedetekbe, teljes figyelemmel végeztük őket, s rájöttünk, mi minden rejlik bennük. A nagy felfedezés megtörtént!
Most már meg kell szereznünk magunknak azt, ami már régen birtokunkban volt, hogy va-
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lóban a mienk is legyen. Meg kell tanulnunk helyesen látni, helyesen hallani, helyesen cselekedni. Ez az a nagy látnitanulás, így jutunk el igazi ismeretre, s míg ez meg nem jön,
minden néma és homályos előttünk. De ha már elsajátítottuk, akkor kinyílnak, feltárják
belsejüket, és onnan, az ő lényegükből alakul ki a külső. És te rájössz arra a tapasztalatra,
hogy éppen a magától értetődő dolgok, a mindennapi cselekmények a legmélyebbek. A
legegyszerűbben van a legmélyebb titok. Itt vannak például a lépcsők. Számtalanszor
mentél föl már a lépcsőn. De vajon ráeszméltél-e arra, mi megy végbe ilyenkor benned?
Mert amikor fölmegyünk, történik bennünk valami. Csakhogy ez nagyon finom, halk hangú, úgy, hogy könnyen tudomásul sem vesszük. Mély titok nyílik meg itt. Egyike azoknak
a folyamatoknak, amelyek emberi mivoltunk legmélyéből fakadnak, titokzatos módon,
úgy, hogy nem is lehet azokat ésszel felérni, és mégis mindenki megérti őket, mert legmélyebb énünk felel meg rájuk. Ha lépcsőn megyünk fölfelé, nemcsak a láb lép föl, hanem
vele együtt egész mivoltunk is. Lelkileg is följelé haladunk. És ha ezt megfontolva végezzük, sejtelmünk támad a magasságba való emelkedésről is, ahol már minden nagy és tökéletes, vagyis az égről, amelyben Isten lakik. De mindjárt érezzük a titkot is. Hát Isten fönt
van? Hiszen számára nincs fönt és alant! Istenhez csak úgy juthatunk el, hogy ha tisztultabbak, igazabbak, jobbak leszünk. De mi köze a javulásnak a testi fölemelkedéshez? Mi
köze a lelki tisztaságnak a fönt-álláshoz? Itt azután nincs mit tovább okoskodni. Az
alantlévő már önmagában az alantasnak, a rossznak a jelképe, ami pedig fönt van, a nemesé, a jóé, és az igazi fölfelé-emelkedés lényünknek a ,,Magasságbelihez'', az Istenhez való
fölemelkedéséről beszél. Ezt már nem tudjuk megmagyarázni, de a dolog így van, érezzük,
látjuk, hogy így van. Ezért vezetnek lépcsők az utcáról a templomba, és ezek azt mondják
nekünk: ,,Te most fölmész az imádság házába, Isten közelébe.'' A templom hajójáról újra
lépcsők vezetnek a szentélybe, és ezek arról beszélnek: „Most a szentek-szentjébe lépsz.”
És lépcsők vezetnek föl az oltárhoz. Aki oda fölmegy, annak azt mondják, amit egykor Isten mondott Mózesnek a Hóreb hegyén: „Vesd le saruidat, mert szent a hely, amelyen állasz.'' Az oltár az örökkévalóság küszöbe. Mily nagyszerű mindez! Nemde ezután öntudatosan fogsz fölmenni a lépcsőkön, gondolva arra, hogy azok fölfelé vezetnek? Minden alacsonyt lent fogsz hagyni, és valóban a ,,magasba” fogsz emelkedni? De mire való ez a sok
beszéd? Az a fő, hogy mindez a lelked mélyén megvilágosodjék, s hogy lélekben valóban
,,fölemelkedj” Istenhez.” /R. Guardini, Örökmécs, A lépcső/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 27. hétfő: 700 + Mária l.ü.; 1830 meghalt Petronelláért ● Április 28. kedd: 700 +
Margit l.ü.; 1830 hálából ● Április 29. szerda: 700 élő családtagokért; 1830 + Juray, Gunda
és Király család l.ü. ● Április 30. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 Szűcs Vince l.ü. és
elhunyt szülőkért ● Május 1. péntek: 700 -; 1830 élő és elhunyt családtagokért ● Május 2.
szombat: 700 + Endre, Pál és István l.ü.; 1830 élő Lászlóért és családjáért
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