Az elektronikus változatra feliratkozhat a sekrestyében, vagy: hess.sj@gmail.com
8/2015
SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

2015. FEBRUÁR 22.

BEVEZETŐ ÉNEK Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom, és dicsőséget
szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. (Zsolt 90, 15-16)
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter 9, 8—15)
A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ő a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat
kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia.
Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosítja jövőjét.
A vízözön után Noé kijött a bárkából,
és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel,
amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal,
mindennel, ami kijött a bárkából, a
föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el
valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” Aztán így szólt Is-

ten: ,,A szövetségnek, amely fennáll
köztem és köztetek, meg a veletek levő
minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség
jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a
szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről,
amely fennáll köztem és köztetek meg
minden élőlény és test között. A vízből
nem lesz többé vízözön, hogy minden
lényt elpusztítson.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől
való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből (1 Pét 3, 18-22)
Krisztus test szerint meghalt, vagyis vállalta az engesztelő áldozatot a bűnökért. Lélek szerint azonban, vagyis Isten erejéből él, tehát lehet a holtaknak és az élőknek megváltója. Mi
a szabadulás kegyelmét a keresztségben kapjuk. Noé idejében a víznek volt pusztító ereje
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és egyúttal a választottak javára szabadító ereje. A keresztség Krisztus feltámadásából
kapja hatékonyságát.
Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a
bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy
Istenhez vezessen minket. A test szerint
ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek
egykor engedetlenek voltak, amikor
Noé idejében Isten türelmesen várt,
amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek

meg, épp a víz által. A vele jelképezett
keresztség most titeket is ugyanígy
megment. Hiszen az nem a test szenynyének a lemosása, hanem könyörgés
az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá
kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. (Mt 4, 4b.)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 12-15)
Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést
és annak legyőzését. Vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte
a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki
értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.
Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint
volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost

elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az
idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Gyűjtés a katolikus iskolák javára – a mai napon.
 Szent Mátyás apostol ünnepe – kedden.
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Mindennapok lelkigyakorlata – első alkalom és a visszatekintések kedden, a szentmise
előtt fél 6 órakor.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 5 óra 40 -kor. Ebben az esztendőben csoportjaink vezetik a keresztutakat.
 Felhívás fiataloknak külföldi önkéntes szolgálatra – Máltai Szeretetszolgálat http://magyarkurir.hu/hirek/felhivas-fiataloknak-kulfoldi-onkentes-szolgalatra
 Közéleti Kávéház Programja - 2015. február 25. kedd 16 óra Idősek Klubja, Dáni u. 24. Szépkorú a családban – címmel. Tájékoztatást adnak az Idősek Klubja, Idősek Otthona,
Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés-szolgáltatásokról.
 Cursillos lelkinap Hódmezővásárhelyen - 2015 március 14 szombaton, a Károlyi Házban /Andrássy u. 13. / reggel 8.30-tól délután 16 óráig. Lelkivezető: Kövesdy Zsolt, kunszentmártoni plébános. Programból: - Rövid előadások témái: Ismerd meg magad! Célja-
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im? Kapcsolatom Istennel. A kegyelem. Apostolkodás. Kiscsoportos megbeszélések, keresztút, tanúságtétel. További információk: Nagy László /20/ 8234669;
csasza43@gmail.com, Juhász Károly /30/9849924.
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT – 2015
Kellő számú jelentkező esetén a Csíksomlyói búcsúra buszos zarándokutat szervez néhány önkéntesünk. Az utazás 4. napos – 2015. május 22-25. A részvételi díj kb. 30.000
Ft/fő. A részvételi díj magába foglalja az utazás és a szállás költségét. A szállás
Farkaslakán vagy Szentegyházán lesz. Meghosszabbított jelentkezési határidő 2015. február 24., melyre a sekrestyében vagy az irodában kerülhet sor / név,lakcím és telefonszám
szükséges/.
NAGYBÖJT
 Böjti fegyelem: Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a
közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez
idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül
még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)
CIC 1252. kánon - A hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték;
a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein. A hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik
életévük megkezdéséig. Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein. Ez alól fel vannak
mentve azok, aki nehéz testi munkát végeznek, akik üzemi konyhán étkeznek és a betegek.
 Alkohol-, dohány- és csoki pénz felajánlása – rászorulóink -, a Karitász jótékonyságának támogatására, saját magunk testi- és lelki egészsége javára. Kérjük, helyezze a perselybe egy napi/heti cigarettapénzét, vagy csoki, ill. italmennyiségének árát.
 Élelmiszer – ruha- és játékgyűjtés – szívesen fogadjuk tartósélelmiszer, valamint ruhaadományukat. Ha átnézik szekrényüket és találnak olyasmit, amit már egy éve nem használnak, nyugodtan elhozhatják. A Karitásszal együttműködve juttatjuk el gyermek-, ill.
családok átmeneti intézményeibe, vagy szegény családokhoz.
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 fél 6 órától a rendházi alagsorban.
 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.
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„Már szóltunk arról, hogy az Istennek kijáró tisztelet bizonyos meghatározott testtartást
kíván. Isten olyan végtelenül nagy, mi pedig oly parányiak vagyunk, hogy e tudat külsőleg
is megnyilvánul: megkicsinyít, térdre kényszerít bennünket.
A hódolatos lelkület azonban még másképpen is megmutatkozhat. Képzeld el, hogy
ülsz, és pihensz vagy beszélgetsz valakivel. Most olyan személy jön, akit nagyon tisztelsz,
és hozzád fordul. Ugye ilyen esetben rögtön fölkelnél, egyenes állásban hallgatnád meg
szavait és válaszolnál neki? Mit jelent ez? Az állás mindenekelőtt összeszedettséget jelent,
mert ilyenkor az ülés kényelmes testtartásával szemben fegyelmezett, feszes testállást veszünk fel. Annyit is jelent, hogy figyelünk, mert az állásban van valami feszültség, éberség. És végül azt is jelenti, hogy készen állunk, mert aki áll, minden további nélkül útnak
is indulhat. Haladéktalanul végrehajthat egy megbízatást, hozzáfoghat valamilyen munkához, mihelyt erre parancsot kap.
Az állás tehát az Isten iránti hódolatnak másik oldalát mutatja meg. A térdelésben kifejezésre jutott az imádás, nyugodt kitartás, - itt pedig az éber, tevékeny lelkület. Ilyen tisztelet tölti el a készenlétben álló szolgát, a harcrakész katonát. Az ilyen hódolatos tisztelet állást kíván.
Fölállunk, midőn fölhangzik a szentmisében az örömhír, az evangélium. Állnak a keresztszülők, amikor a gyermek helyett leteszik a keresztségi fogadást. Állnak a gyermekek
is, midőn első áldozásuk alkalmával megújítják ezt a fogadást. Állnak a jegyesek, amikor
az oltár előtt örök hűséget fogadnak egymásnak. És állunk még sok más szertartásnál is.
Némelykor a magánimádságban is igen kifejező lehet az állás. Az első keresztények szívesen imádkoztak állva. Bizonyára ismered a katakombák Orante-képét: egyenes tartású
alak, nemesen leomló ruhában, kitárt karokkal. Szabadon és fegyelmezetten áll, hallgatva
az igét és készen arra, hogy vidám lélekkel lásson a teljesítéséhez.
Van úgy is, hogy nem megy a térdelés, az ember feszélyezve érzi magát általa. Ilyenkor
jót tesz az állás: felszabadít. De csakis a helyes állás! Akkor, ha mindkét lábunkon állunk,
és nem támaszkodunk. Egyenes térdekkel, nem pedig hanyagul, meghajlítva azokat. Ki
kell húznunk magunkat, uralkodnunk kell önmagunkon.
Ezzel az imádság fegyelmezett, de ugyanakkor szabad is lesz, telve hódolattal és tettrekészséggel.” /Romano GUARDINI, Örökmécs, SzI, Bp. 1983. pp. 21-23. Az állás/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 23. hétfő: 700 + Mátyásért és családjáért; 1830 meghalt édesanyáért ● Február
24. kedd: 700 -.; 1830 - ●Február 25. szerda: 700 Börcsök család elhunyt tagjaiért és élő
Béláért; 1830 - ● Február 26. csütörtök: 700 SJ szándék; 1830 élő gyermekekért ● Február 27. péntek: 700 élő Istvánért; 1830 elhunyt családfőért és élő családtagokért ● Február
28. szombat: 700 + Lengyel László l.ü.; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü.
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.
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