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KEZDŐÉNEK Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta az úr az ő népét, alleluja. (Iz 48,20)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-4)
Az Egyház kilép a zsidóság keretei közül, és megtette az első lépést ahhoz, hogy világvallás
legyen. Péter külön kinyilatkoztatást kapott, hogy ne tartsa tisztátalannak, amit Isten megtisztított. A megváltás mindenkire vonatkozik és nem érvényesek többé az ószövetségi előjogok. A Szentlélek azokat hatja át, akik hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek.
Amikor Péter megérkezett (Cezáreába), Kornéliusz (százados) eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon
neki. De Péter fölemelte. „Állj fel mondta -, hisz én is csak ember vagyok.”Majd szólásra nyitotta ajkát és
ezeket mondta: „Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely
néphez tartozik is, aki féli őt, és az
igazságot cselekszi.” Péter még be sem
fejezte a beszédet, és a Szentlélek már
leszállt mindenkire, aki hallgatta a ta-

nítást. A zsidókból lett keresztények,
akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek,
hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy
megkapták a nyelvek adományát, és
magasztalják az Istent. Péter megszólalt: „Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen
úgy megkapták, mint mi?” Elrendelte
tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra
kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. /97./
Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt.
E: Meglátta a föld minden határa, * Istenünk szabadulást hozott nékünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1 Jn 4, 7-10)
A szeretet Istentől van. Ezt Jézus maga így szemléltette: Amint engem szeret az Atya, úgy
szerettelek én is titeket, s ti is úgy szeressétek egymást. Az Atya szeretetének bizonyítéka
volt a Fiú elküldése és áldozatul adása. A szeretet bennünk sem maradhat érzelem, hanem
ki kell fejeződnie az Isten előtti hódolatban és az emberek iránti jóakaratban.
Testvéreim! Szeressük egymást, mert a
szeretet Istentől van! Mindenki, aki
szeret, Istentől való, és ismeri Istent.

Aki nem szeret, nem ismeri az Istent,
mert az Isten szeretet. Isten szeretete
abban nyilvánult meg, hogy az Isten el-
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küldte a világba egyszülött Fiát, hogy
általa éljünk. A szeretet nem abban áll,
hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő

szeret minket, és elküldte a Fiát, bűneinkért engesztelésül.

ALLELUJA Jézus mondja: + „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is
szeretni fogja, és hozzá költözünk.” (Jn 14, 23)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15, 9-17)
Jézus azt a szeretetet adta tovább, amelyet az Atyától hozott, azért annak van boldogító
ereje. De csak akkor igazi, ha Isten akaratának megtartásában nyilvánul meg. Krisztus
előlegezte a szeretetet, hiszen a hitre és a megigazulásra ő hívott meg. Teremtményét a
szolgai sorból felemeli barátai közé és a benne hívőket beavatja Isten gondolataiba. Arról
is biztosít, hogy kéréseinket az Atya elé viszi. Az igazi vallásosság indító oka tehát kell,
hogy szeretetének viszonzása legyen.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én
örömöm legyen bennetek, és örömötök
ezzel teljes legyen. Az az én parancsom,
hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki

életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja,
mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt
hozzatok: maradandó gyümölcsöt.
Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom
nektek, hogy szeressétek egymást!

TEMPLOMUNK HÍREI
 Csoportvezetői találkozó - hétfőn délután fél 5 órakor a hittanteremben. Különösen
fontosnak tűnik a „Kilenced” megtárgyalása, az operatív terv létrehozása, valamint egyéb,
közösséget érintő szervezés: biciklizés, zarándoklat, Szent Ignác nap, esetleges pályázat,
felújítási munkák. Szeretettel várunk egy képviselőt minden csoportból!
 Májusi litániák – Szűz Mária a keresztény apostolság modellje – köszöntése – elmélkedés a keresztény ember - jelesül Mária – tulajdonságairól – minden hétköznap este
negyed 7 órakor, az esti szentmise előtt. Vasárnap 9 óra 30 perckor.
 De Geronimio Szent Ferenc /1642-1716/ jezsuita áldozópap – emléknapja hétfőn.
 Boldog Salkházi Sára / Kassa, 1899. május 11. – Budapest, 1944. december 27./, szűz
és vértanú - emléknapja hétfőn.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Pünkösdi kilenced – kezdődik pénteken, az esti szentmisében. Különböző szerzetesrendek mutatkoznak be. A szentmisét rövid szentségimádás követi. Vasárnap a szentmise a
szokott időben, fél 8 órakor kezdődik. Utána csendes szentségimádás lesz.
 Bobola Szent András /1591-1657/, vértanú, jezsuita áldozópap – szombaton.
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 Nepomuki Szent János /cc. 1350 – 1383/ áldozópap és vértanú – tetszőleges emléknapja szombaton.
 Urunk mennybemenetelének vasárnapja – főünnep.
 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.
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 és péntek reggel 8 órakor, a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
„Milyen sajátságos is a mi lelkünk! Úgy van minden dologgal, mint egykor az első ember, aki midőn Isten parancsára nevet adott az állatoknak, nem talált közöttük magához hasonlót. Minden létezővel szemben az volt az érzése: „Én más vagyok, mint te!'' Semmiféle
tudományos elmélet sem nyomja el benne ezt tudatot, és semmiféle alacsonysága sem oltja
ki meggyőződését: ,,Én más vagyok, mint bármi más a világon, mindentől különböző,
egyedül Istennel rokon.''
Másrészt viszont a lélek rokon minden mással is. Mindeniknél valahogyan otthon érzi
magát. Minden mond neki valamit: minden alak, minden mozgás, minden magatartás. És a
lélek szüntelenül arra törekszik, hogy bennük a maga belső világát fejezze ki, hogy azt sa-
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ját életének jelképévé tegye. Bárhol is találkozik valami jellegzetes alakkal, úgy érzi, hogy
az a saját mivoltából fejez ki valamit, hogy saját lényének egy vonására emlékeztet.
Nem így van-e a dolog? Hiszen ez az alapja minden hasonlatnak! A lélek mivolta legmélyén idegenül áll mindennel szemben, azt mondja neki: „Nem vagyok ez!” És viszont
mindennel csodálatosan rokonságban állva úgy érzi, hogy a dolgok és a történések saját
mivoltának a képei.
Íme egy ilyen jelkép, amely sok másnál szebb és kifejezőbb: a gyertya. Nem mondok
vele neked semmi újat, bizonyára te magad is gyakran megérezted.
Nézd csak, hogyan áll a gyertyatartón! Széles és nehéz a gyertyatartó talpa. Biztosan
emelkedik ki ebből a törzse, a tetején pedig széles perem felett szorosan álló nyélből szökik a magasba a gyertya. Könnyed, vékony az alakja s mégis egyenes, ha mégoly magasra
nyúlik is fel. Így áll a térben karcsún, érintetlen tisztaságban, de mégis meleg színével; határozott formája élesen kiemeli környezetéből.
Tetején lobog a láng, és ebből alakítja át a gyertya a maga tiszta testét meleg, sugárzó
fénnyé. Nem érzed-e, mikor előtte állsz, hogy valami egészen nemes érzés támad benned?
Hiszen nézd csak, hogyan áll a maga helyén, szilárdan, a magasba törve, tisztán, előkelően. Érezd meg, hogy minden azt mondja benne: „Készen állok!” Semmi sem fut el belőle,
semmi sem bújik ki, minden tiszta készenlét.
És feltartóztathatatlanul felemészti magát hivatása teljesítésében, miközben fénnyé és hővé
alakul át.
Te erre esetleg azt mondod: „De hát mit tud minderről a gyertya? Hiszen nincs is lelke!”
Akkor adj te neki lelket! Tedd meg saját lelked kifejezőjének! Amikor a gyertyára nézel,
kelts fel magadban minden nemes tettrekészséget és mondd: „Itt vagyok, Uram!'' Akkor
majd úgy érzed, hogy a karcsú, tiszta gyertya a te lelkivilágodat fejezi ki. S légy rajta,
hogy minden tettrekészséged igazi hűséggé erősödjön. Akkor majd megérzed: „Uram, a
gyertya szimbólumában én állok előtted!” Ne fuss el hivatásod elől. Légy állhatatos. Ne
kutass mindig a miért, a minek után. Az élet legmélyebb értelme az, hogy az ember feleméssze magát igazságban és szeretetben Istenért, miként a gyertya is fénybe és hőbe alakul át.” /R. GUARDINI, Örökmécs, A gyertya/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Május 11. hétfő: 700 + Ivánért, + Zsuzsannáért és élő családtagokért; 1830 + Ivánért, +
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