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KEZDŐÉNEK Az úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, tudtul adta
hűségét a nemzeteknek, alleluja. (Zsolt 97, 1-2)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 9, 26-31)
A keresztényeket üldöző Saulból Pál apostol lett. Megtérését Isten kegyelmi beavatkozása
vezette be, de még be kellett illeszkednie az Egyház közösségébe. El kellett oszlatnia a bizalmatlanságot, s meg kellett tanulnia, hogy az apostoli munkában ellenségekre is talál.
Amikor (megtérése után) Saul Jeruzsálembe ért, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték
el, hogy tanítvánnyá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte
az apostolokhoz. Elmondta nekik, hogy
(Pál) látta az úton az Urat, hogy (az Úr)
mit mondott neki, és hogy ő milyen
bátran kiállt Damaszkuszban Jézus
ügye mellett. (Pál) ezentúl velük járt-

kelt Jeruzsálemben, s nyíltan beszélt az
Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz
is beszélt, sőt vitába szállt velük. De
azok az életére törtek. Amikor ezt a
testvérek megtudták, Cezáreába elkísérték, majd onnét Tarzuszba küldték.
Az Egyház egész Júdeában, Galileában
és Szamariában békét élvezett. Megerősödött, az Úr félelmében élt, és a
Szentlélek segítségével egyre terjedt.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Előénekes: Az istenfélők előtt, * teljesítem fogadalmam.
Egyenek a szegények és lakjanak jól, + áldják az Urat mind, akik keresik, * „Szívük
élni fog mindörökké”.
E: A föld határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, * leborul előtte a nemzetek minden családja.
Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak, * hódoljanak előtte mind, akik a
porba visszatérnek.
E: Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem. Beszéljenek az Úrról a
jövendő nemzedéknek, + igazságát hirdessék a születendő népnek: * „Mindezt az Úr
cselekedte!”
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (Jn 3, 18-24)
A hit és szeretet gyakorlása elvezet annak felismerésére, hogy az igazságból valók vagyunk”. Az élmény együtt jár a lélek békéjével. Előfeltétele, hogy megtegyük Isten akaratát
és gyakoroljuk a felebaráti szeretetet. A hitbeli meggyőződés e juthat annak átéléséig,
hogy mi Istenben vagyunk, és ő bennünk van, hiszen kiárasztotta ránk a Szentlelket.
Gyermekeim, ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Er-

ről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e és így nyugtatjuk meg
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színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol is valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha
szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk,
megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tet-

szik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk
Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és
szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, ne; Istenben
marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő
bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit
adott nekünk.

ALLELUJA Jézus mondja: + „Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem
marad, bőséges termést hoz.” (Jn 15, 4a.)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15, 1-8)
Jézus előre jelzi, hogy megdicsőülése után milyen módon kapcsolja magához a benne hívőket. Ő a szőlőtő, vagyis a kegyelem forrása mindenki számára, aki a keresztség által beoltást nyert testébe. Az Atya éppúgy megdicsőül az Egyház életén keresztül, mint ahogy
Krisztus működése által megdicsőült. Az egyes tagok számára azonban megmarad a veszély, hogy száraz vesszőkké válnak, tehát nem bízhatjuk el magunkat.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig,
amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja,
hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem,
akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki
bennem marad, és én őbenne, az bő
termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem,
azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik.
Ha bennem maradtok, és szavaim is
bennetek maradnak, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megkapjátok.
Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő
termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Májusi litániák – Szűz Mária a keresztény apostol modellje – köszöntése – elmélkedés a keresztény ember - jelesül Mária – tulajdonságairól – minden hétköznap este negyed
7 órakor, az esti szentmise előtt. Vasárnap 9 óra 30 perckor.
 Rubio Szent József /1864- 1929/, jezsuita áldozópap - emléknapja hétfőn.
 Boldog Gizella – Szent István hitvestársa, Szent Imre édesanyja - csütörtökön.
 Családi zarándoklat a Belvárosi Plébánia szervezésében Óföldeákra – május 17-én.
Részletek a faliújságon.
 Máriagyűd – Megtelt az autóbusz - 45 fő, várakozólistások is szép számmal vannak. Ha
tehetik, kérjük, fizessék be az útiköltséget, mely 3000 Ft. Jelképesen a templomi pénztár is
hozzájárul az utazáshoz.
 Felújítási munkák templomunkban – mint érzékelik, kisebb nagyobb változások történtek a templomban: kamerarendszer, felülvilágító, padfelújítások kezdete. Amit tervezünk: elektromos vezetékek rendezése, a természetes fény útjának nagyobb biztosítása – a
Mária oltárnál lévő ablak megtisztításával, a Szt. Ignác kápolnai felülvilágító megnyitásá-

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA – B ÉV

3

val, ajtónyitás a sekrestyefolyosóról a raktárba, vakolási, ill. tetősík rendezési munkák.
Köszönjük a Testvérek támogató adományait!
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
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.
A témája: Ant-Destiny - Előadása május 20.-án, szerdán 1830-kor.
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 gyakran beléptünk a templomba a kapun át, és az mindannyiszor mondott nekünk
valamit. Meghallottuk-e a szavát?
De hát miért is áll ott az a kapu? Talán csodálkozol, hogy ezt kérdem. Azt gondolod, a
felelet éppenséggel nem nehéz: hát azért, hogy ki- és bemenjünk rajta. Ez igaz is. Ám a kiés bemenéshez még nincs szükség kapura! Megtenné a szolgálatot egy nyílás is a falon, és
ehhez elég volna egy erős deszkaajtó. Az emberek könnyen ki- és bejárhatnának rajta, olcsóbb is volna és a célnak is jobban megfelelne. De ,,kapu'', az bizony nem volna. A templomkapu többet akar, mint egyszerűen ilyen hétköznapi célt szolgálni: a kapunak mondanivalója van.
Figyeld csak meg, mikor átlépsz a küszöbön, mindjárt érzed: „Én most elhagyom a külső világot, én most bemegyek.'' Kint terül el a világ, a szép világ, telve erős élettel, tevékenységgel. De van benne sok csúnya és alantas is. Valami vásári jelleg ül rajta: mindenki
csak szaladgál, mindenki csak terpeszkedik benne. Nem akarjuk éppen profánnak nevezni,
de van valami ebből rajta. A templom kapuján át azonban a vásártól elkülönített csendes
és szent belsőségbe lépünk, a szentélybe. Kétségtelen, hogy minden dolog Isten alkotása,
minden az Ő ajándéka. Ő mindenütt ránk találhat. Minden dolgot úgy kell fogadnunk,
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amint az Isten kezéből jön, és meg kell azt szentelnünk kegyeletes lelkünkkel. És az emberek mégis mindenkor meg voltak győződve arról, hogy egyes helyek különösen is szentek,
és Isten számára vannak lefoglalva.
A kapu a külső és a belső világ között áll, a piac és a szentély között, a között, ami a világhoz tartozik, és amit Istennek szentelnek. És ha valaki átlép a kapun, akkor ez így szól
őhozzá: ,,Hagyd kívül azt, ami nem oda való, hagyd kint azokat a gondolatokat, kívánságokat, gondokat, a kíváncsiságot, a hiúságot. Hagyj kint mindent, ami nincs megszentelve.
Tisztulj meg, mert szentélybe lépsz mostan.'' Ne lépj át sebtében a kapun! Egészen lassan
kellene a kapun át bemennünk, és lelkünket kitárnunk, hogy meghalljuk, mit mond. Sőt
előzőleg egy kissé meg is kellene állnunk, hogy templomba-lépésünk megtisztulás, összeszedettség legyen. De a kapu még többet is mond. Figyeld csak meg, hogy amikor átlépsz
rajta, önkénytelenül fölemeled a fejedet és szemedet. Tekinteted először a magasba szökik,
majd széttekintesz, a kebel kitágul, a lélek megnő. A templom magas tere a végnélküli
örökkévalóságnak, az égnek jelképe, amelyben Isten lakik. Igaz, hogy a hegyek még magasabbak, és mérhetetlen ott kint a kéklő messzeség. De mindez nyíltan áll, nincs határolva s nincsen alakja. Ezt a teret azonban lefoglalták és elkülönítették Isten számára. Érette
alakították és képezték ki ilyen szentül. Megérezzük a fölfelé törő oszlopokon, a széles,
erős falakon, a magas boltozaton: igen, ez egészen különös, bensőséges módon az Isten
háza, Isten lakása. És a kapu bevezeti az embert a titokba. Azt mondja neki: ,,Vesd el, ami
kicsinyes, el mindazzal, ami szűk és nyugtalanító. El mindazzal, ami lenyom. Ki a mellet,
fel a szemekkel, a lélek szárnyaljon szabadon! Isten temploma ez, és egyszersmind saját
énednek is mása, mert te Isten élő temploma vagy, Isten temploma a tested és a lelked.
Tágítsd hát ki, tedd naggyá és szabaddá! ,,Emeljétek fel a fejeteket ajtók, Táruljatok örök
kapuk: És a dicsőség Királya bevonul'', hangzik felénk az Írás szava.
Halld meg te is ezt a fölszólítást. Mit használ neked a kőből és fából épült templom, ha
te magad nem vagy Istennek élő temploma? Mi hasznod belőle, ha hatalmas kapu vezet
abba és hatalmas ajtószárnyak tárulnak ki, de lelked templomában nem nyílik meg a kapu,
és nem vonulhat be rajta a dicsőség Királya? /R. Guardini, Örökmécs, A lépcső/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Május 4. hétfő: 700 + Mag család szülei és gyermekei l.ü.; 1830 Szűz Mária szeplőtelen
szíve tiszteletére ● Május 5. kedd: 700 + Mária, Erzsébet és családjuk; 1830 + Péter l.ü. ●
Május 6. szerda: 700 + Ivánért és Zsuzsannáért, élő családtagokért; 1830 Ördögh, Sánta,
Pintér és Faragó család élő és elhunyt tagjaiért ● Május 7. csütörtök: 700 Szaniszla és Lajos l.ü.; 1830 SJ és UNUM szándékra ● Május 8. péntek: 700 Gizella l.ü.; 1830 + Dr. Fodor
Julianna l.ü. ● Május 9. szombat: 700 + Zsuzsannáért, + Ivánért és élő családtagokért;
1830 + Erzsébet l.ü.
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