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Áldott ez az éjszaka, ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye
a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész
világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja s a szentek
közösségébe kapcsolja őket.
Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág
mélyéről, mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
/Húsvéti örömének – Exultet/

Áldott feltámadást és Krisztusban való új életet kérünk és
kívánunk kedves Testvéreinknek és Szeretteiknek!
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KEZDŐÉNEK Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10, 34a. 37-43)
Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus, élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is
igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt, mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.
Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától
egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan
kente fel az Isten a názáreti Jézust
Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig,
ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és
meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi
tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea
egész területén és Jeruzsálemben tett.

Keresztre feszítették, de harmadnap
feltámasztotta Isten, és látható alakban
megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és
ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy
hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy
ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot
tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri
bűnei bocsánatát.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 3, 1-4)
Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. A hívő ember a keresztség által
öltözik be az ő halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy ,,Isten vele
együtt minket is feltámasztott.'' A vele való új közösség arra ösztönöz, hogy életünket az
égi értékek felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei.
Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.
Keressétek tehát azt, ami odafönt
van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a

földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is
megjelentek a dicsőségben.

ALLELUJA Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. (1 Kor 5, 7b-8a)

HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA – B ÉV
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SZEKVENCIA A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! Krisztus, ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. Benne élet és halál csodás nagy
párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. Mária Magdolna, mondd, mit láttál
utadon! ,,Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését,
Urunk halotti leplét. Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.” Krisztus
a halálból valóban feltámadt, tudjuk. Győztes Király, könyörülj meg rajtunk!
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 1-9)
Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott. A megjelenésekben meggyőződtek arról,
hogy ugyanaz a személy áll előttük, mint akit halála előtt ismertek, ugyanazzal a szeretettel és a megváltás művének a befejezésével. Itt minden szent és meggyőző. Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását, de a hitet a megjelenés adta. Ennek tartalma az,
hogy Jézus a valóságos halálon ment át a valóságos örök életbe, s ezzel megmutatta, hogy
mi a földi élet egyetlen célja.
A hét első napján, kora reggel, amikor
még sötét volt, Mária Magdolna kiment
a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ
elmozdították a sírtól.
Erre elfutott Simon Péterhez és a
másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik:
„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és

hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem
ment be. Közben odaért Simon Péter is.
Ő is látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez
nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki
először ért a sírhoz.
Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis
még nem értették meg, hogy Jézusnak
fel kellett támadnia a halálból.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Köszönet – a csoportoknak a keresztútjárásokért, a húsvéti előkészületért önkéntes
sekrestyéseinknek, önkéntes takarítóknak. Köszönet a zenei szolgálatért, Perneczky
Balázsnak, Balázs Szilviának, a Liszt Ferenc Kórus karnagyának, és természetesen a Kórus tagjainak, a pontosan énekelt Passióért különösen is.
 Az Úr angyala helyett - a húsvéti időben a Mária antifónát – Regina Coeli – Mennynek
Királyné Asszonya – mondjuk a déli harangszókor.
 Húsvétvasárnap – szentmisék reggel 8, 10 és este fél 8 -kor lesznek.
 Húsvéthétfő – szentmisék reggel 8, 10 és este fél 7 órakor.
 Provinciagyűlés – Szerdán kezdődik a Magyar Jezsuita Provincia gyűlése a 36 Általános Rendgyűlést megelőzően. Imáikba ajánljuk a gyűlést, a magyar provinciát. Kérjük,
imádkozzanak készséges lélekért Isten akarata keresésében.
 Az Isteni Irgalmasság, Húsvét 2. Vasárnapja – a következő vasárnapon. Teljes búcsú
nyerhető a szokásos feltételekkel - gyónás, szentáldozás, ima a pápa szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy).
SZEMINÁRIUMI NYÍLT NAP - 2015. ÁPRILIS 18.
Szeged Dóm tér 5. Program: 930 – Gyülekező, 1000 - Köszöntő, szemináriumi élet bemutatása, hivatástörténetek, 1030 – Büfé, 1045 - Szemináriumi Téka, 1115 - Szeminárium bemu-
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tatása, 1200 - Napközi imaóra, ebéd, 1230 - Városi program, 1500 – Szentmise. Jelentkezési
határidő: Aprilis 12-ig: http://goo.gl/forms/PzuzBIyAy3
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
 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 este 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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Április 6. hétfő: 800 SJ. szándékára; 1830 + Éva l.ü. ● Április 7. kedd: 700 + Lajos halálának 25. éves évfordulóján és elhunyt családtagokért; 1830 + Mária l.ü. ● Április 8. szerda: 700 -; 1830 + János l.ü. ● Április 9. csütörtök: 700 -; 1830 UNUM szándékra. ● Április
10. péntek: 700 -; 1830 élő és elhunyt családtagokért. ● Április 11. szombat: 700 -; 1830 +
Klára és + György l.ü.
„Urunk, Jézus Krisztus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. És fogta a kelyhet,
hálát adott, és így szólt: Vegyétek és igyátok, ez az én vérem (vö. 1 Kor 11, 23). Ha egyszer ő nyilatkozott, és kimondta a kenyér felett: Ez az én testem, ki merészelne ezután is
kételkedni? Ha ő állította, és kijelentette: Ez az én vérem, ki merne még habozni és olyasmit mondani, hogy talán ez nem az ő vére?
Teljes meggyőződéssel vegyük tehát magunkhoz, mint Krisztus testét és vérét. Mert a
kenyér színe alatt a testet kapod, a bor színe alatt a vért kapod. Azáltal tehát, hogy veszed
Krisztus testét és vérét, vele egy testté, egy vérré leszel. Következésképpen Krisztushordozók is leszünk, amikor szétoszlik testünkben az ő magunkhoz vett teste és vére. Így
válunk, Szent Péter szerint, az isteni természet részeseivé.” A jeruzsálemi hitmagyarázatokból, A mennyei kenyér és az üdvösség itala
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

