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SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
MINDENSZENTEK – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

2015. NOVEMBER 1.

KEZDŐÉNEK Örvendezzünk mindnyájan az Úrban Mindenszenteket ünnepelve,
akiknek ünnepén ujjonganak az angyalok, és magasztalják Isten Fiát.
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből (Jel 7, 2-4. 9-14)
A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi
sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.
Én, János láttam, hogy napkelet felől
egy másik angyal száll fel. Nála volt az
élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: „Ne ártsatok se a
földnek, se a tengernek, se a fáknak,
míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit?” Ekkor hallottam a
megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden
törzséből. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni.
Minden nemzetből és törzsből, népből
és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány
előtt. Fehér ruhában voltak, a kezük-

ben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül,
és a Báránynak!” Az angyalok mind a
trón, a vének és a négy élőlény körül
álltak. Arcra borultak a trón előtt és
imádták az Istent: „Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkönörökké! Ámen.” Ekkor a vének közül
az egyik megszólított és megkérdezte
tőlem: „Kik ezek a fehér ruhások és
honnan jöttek?” Ezt feleltem: „Te tudod, uram!” Erre ő azt mondta: „Ezek
a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
Előénekes: Az Úré a föld, és ami betölti, * a földkerekség, és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén.
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből (1 Jn 3, 1-3)
Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Isten gyermekei vagyunk, és az Atya szeret minket, azért mindent megad üdvözítésünkre. Adományai most
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még rejtve vannak és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. De Jézus e jövetelekor
majd beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe, és a színelázás, az isteni életben
való részesedés lesz a boldogságunk.
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. És mindenki, aki
benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.

ALLELUJA Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és viselitek az élet terhét!
* Én felüdítelek titeket'', mondja a mi Urunk. (Mt 11, 28)
+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből. (Mt 5, 1-12a)
Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinaihegyen hirdetett ki. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, s Jézus
ezt is egy hegyen'' mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás alakjában. Isten boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. Az
evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, amikor lelki szegényekről, az igazság
utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Az erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz.
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai
pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra
nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert
övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik
a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot, mert ők kielégítést nyer-

nek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta
szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert
őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak
titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Tanszergyűjtés a dévai gyerekek javára - köszönet mindazoknak, akik hozzájárulta a
rászoruló gyermekek taníttatásához.
 Templomi ügyelet Mindenszentek napján – csendes ima, mécsgyújtás lehetőség – vasárnap a 10 órai szentmise után az este 7 óráig. Szeretetettel hívjuk a Testvéreket, különösen azokat, akik nem tudják meglátogatni elhunyt szeretteik sírját.
 Temetőlátogatás – Mindenszentek napján, ma délután 3 órakor - ima elhunyt jezsuita testvéreinkért a Belvárosi temetőben a jezsuita sírnál /a bajai kaputól balra a temető sarkában/ - szeretettel hívjuk a Testvéreket.
 Búcsú elnyerése: „A halottak-napi búcsúnyerés feltételei: Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig mindennap
teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás / a közeli időben/, áldozás, imádság a pápa szán-
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dékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik
halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú
elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.”
 Halottak napja – hétfőn, reggel 7 és este fél 7 órakor mutatunk be szentmisét. A templom egész nap nyitva áll az imádkozók előtt. A földön küzdő Egyház ünnepélyes megemlékezése a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. - A halottakról való gondoskodás a vallástörténeti kutatások szerint ősidőktől fogva mindenütt megtalálható jelenség. A halottak ünnepe az ókori Rómában a feralia /nyilvános ünnep/ volt. A halottakról való megemlékezést
Az Egyházban Szent Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy miután Mindenszentek ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is megemlékezzünk. 998-ban kezdték az ünnepet, mely a 11. században a clunyi
bencések hatására széles körben elterjedt. Róma a 14. sz: fogadta be. XV. Benedek p. (ur.
1914-22) 1915: engedélyezte, hogy Halottak napján minden pap 3 szentmisét mondhat;
egyet egy konkrét elhunytért, egyet általában a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és egyet
a pápa szándékára. /Katolikus Lexikon/
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Borromeo Szent Károly /1538-1584/ püspök – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Szent Imre herceg /1007-1031/ - ünnepe csütörtökön.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elmondjuk a Jézus Szíve litániát.
 Jézus Társasága összes szentjei és boldogjai – emléknap pénteken. E napon Boldog
Diego de Masquita és négy társa – XVII. sz-i jezsuita vértanúk Japánban.
 Boldog Baldinucci Antal /1665-1717/ - jezsuita áldozópap – emléknapja szombaton.
 Első szombati titokcsere – a Rózsafüzér Társulat nagy szeretettel hívja a Testvéreket
szombaton délután, november 7-én, du. fél / órakor. Közösen imádkozzák a rózsafüzért.
 P. Bús Jakab SJ. – rendházunk névadója - 80 éve, 1935. november 14-én halt meg
Szegeden az Acél utcai jezsuita villában /pihenőházban/. Ő volt az 1909-ben az osztrák
provinciától függetlenné váló magyar jezsuita rendtartomány első tartományfőnöke, az első világháború után Szegeden letelepedett jezsuiták első házfőnöke. Ez alkalomból november 14-én, szombaton 16.45-kor a jezsuita templom elől indulva felkeressük sírhelyét a
Szegedi Dóm kriptájában, amelyet a város érdemei elismeréséül juttatott neki szegedi tevékenysége elismeréséül, kifejezetten is a Fogadalmi Templom befejezésében nyújtott
hathatós, szentbeszédeivel tömegeket megmozgató segítségéért.
HITVALLÓ MŰVÉSZEK – ELŐADÁS – DÁVID KATALIN – NOVEMBER 18.
DÁVID KATALIN művészettörténész. Szegeden született 1923-ban. 1954-ben megalapítója volt a Művészettörténeti Dokumentációs Központnak, 1966-tól a Magyar Nemzeti
Múzeum, majd a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főmunkatársa volt. 1970-ben kinevezték az Egyházi Gyűjtemények Szakfelügyelete vezetőjének. Több száz tanulmánya,
könyve jelent meg magyar, angol és német nyelven. Integráló személyisége minden időkben képes volt a legkülönbözőbb világnézetű- és hitű embereket nemes célokért mozgósítani. Tudós- és művésznemzedékek vallják nevelőjüknek és útmutatójuknak. Munkásságát
a Magyar Köztársaság és a Vatikán magas szakmai és társadalmi díjakkal ismerte el.
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IMAAPOSTOLSÁG – A SZENTATYA NOVEMBERI 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 meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.
Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 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 – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 2. hétfő: 700 -; 1830 -. ● November 3. kedd: 700 + József l.ü; 1830 + László
és József l.ü. ● November 4. szerda: 700 + Ágoston l.ü.; 1830 Urbán család elhunyt tagjaiért ● November 5. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 UNUM szándékra ● November 6. péntek: 700 Szabó család elhunyt tagjaiért; 1830 élő és elhunyt családtagokért ●
November 7. szombat: 700 Társaság Szándékára; 1830 élő Ágnesért és családjáért
„Ez az Isten eleven Szava, akinek az Atya megadta, hogy élete legyen önmagában, mint
ahogy az Atya is önmagában birtokolja az életet. Ezért ő nem csupán élő, hanem ő maga
az élet, amint mondja is önmagáról: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6). Mivel ő az élet, él, hogy éltető is legyen. Mert, amint az Atya feltámasztja a halottakat, és
életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar (Jn 5, 21). Éltető, amikor a sírból
kihívja a halottat, és ezt mondja: Lázár, jöjj ki! (Jn 11, 43)” /Balduin canterburyi püspök
műveiből - XIII. sz./
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