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BEVEZETŐ ÉNEK Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem arcodat! (Zsolt 26, 8-9)
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)
Ábrahám pogány környezetében az emberáldozat nem volt szokatlan, ha veszélytől akartak
szabadulni. Isten iránti bizalommal engedelmeskedett, Isten pedig elfogadta engedelmességét, de tudtára adta azt is, hogy nem kíván emberáldozatot.
Isten próbára tette Ábrahámot és így
szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!”
,,Itt vagyok” - felelte.
Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj
Morfja földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd
mutatok neked.” Amikor megérkeztek
a helyre, amelyet Isten mondott neki,
Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta
a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést,
hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala
rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” ,,Itt vagyok” - felelte.
Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most
már tudom, hogy féled az Istent, és

egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.'' Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál
fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám
odament, megfogta a kost és feláldozta
égőáldozatul fia helyett. Azután az Úr
angyala az égből másodszor is szólt
Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra
esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel
ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.
Utódaidat megsokasítom, mint az ég
csillagait, és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a
föld minden népe, mivel hallgattál a
szavamra.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. (Zsolt 114, 9)
Előénekes: Erős az én hitem, bár gyakran mondtam: * „Engem nagyon megaláztak.''
Drága dolog az Úr színe előtt * szentjei dicső halála.
E: Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, * szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.
Bilincseimet széjjeltörted, + bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét
hívom segítségül.
E: Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
Az Úr házának udvarán, * a te falaid között, Jeruzsálem.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8, 31 b-34)
Az Atya szeretete és irgalma abban nyilvánult meg, hogy áldozatul adta Fiát. Az Atya tehát
őrá rakta bűneinket, hogy bennünket megigazulttá tegyen. Ezért mondhatjuk, hogy ha Isten
velünk, ki ellenünk.
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Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk?
Aki nem kímélte saját Fiát, hanem
mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt min-

dent? Ki emel vádat Isten választottai
ellen? Isten, aki a megigazulást adta?
Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt,
sőt fel is támadt, és az Isten jobbján
közbenjár értünk?

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez
az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mt 17, 5)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 9, 2-10)
Jézus a látomással az apostoloknak adott tanítást, hogy higgyenek benne majd akkor is, ha
szenvedni látják. Az Atya szeretett Fia ő, azért szavának hinni lehet. Mózes és Illés jelenléte arra utal, hogy benne az ószövetségi jövendölések beteljesednek. Személye tehát titokzatos, de az üdvösség üzenetét ő hordozza.
Abban az időben: Jézus maga mellé
vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája
olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön
semmiféle kelmefestő nem képes így a
ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent
nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek
egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyi-

ra meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat
hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt
hallgassátok!” Mire körülnéztek, már
senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta
nekik, hogy ne mondják el senkinek,
amit láttak, amíg az Emberfia fel nem
támad a holtak közül. A parancsot
megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

TEMPLOMUNK HÍREI
 A csíksomlyói zarándoklatot – kellő érdeklődés hiányában, le kell mondanunk.
 Gyűjtés - Az elmúlt vasárnap adakozásából 40 eFt-ot juttatunk el a katolikus iskolák javára. Köszönjük nagylelkűségüket!
 Egyetemi hittan – szeretettel hívjuk az egyetemistákat közösségbe, beszélgetésre, imára.
 Mindennapok lelkigyakorlata – első alkalom és a visszatekintések kedden, a szentmise
előtt fél 6 órakor.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Imaapostolság – napi felajánló ima a Szent atya szándékaival. Az Istennel való párbeszédben együttműködünk a világot jónak teremtő Istennel. A kisasztalon találhatják a
Testvérek imakönyvbe, zsebbe tehető formában az ima apostolság 2015- évi szándékait a
felajánló imával. Lentebb az értesítőben is közöljük a márciusi szándékokat.
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 5 óra 40 -kor. Ebben az esztendőben csoportjaink vezetik a keresztutakat.
 A Rózsafüzér társulat titokcseréje - március 7-én, szombaton fél 6-kor. Közösen
imádkozzuk a rózsafüzért.
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 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!
Céljaim? Kapcsolatom Istennel. A kegyelem. Apostolkodás. Kiscsoportos megbeszélések,
keresztút, tanúságtétel. További információk: Nagy László /20/ 8234669;
csasza43@gmail.com, Juhász Károly /30/9849924.
HITVALLÓ KÖLTŐK – MŰVÉSZEK A TÁRSADALOMBAN
Sorozatunkban Lackfi János költő, egyetemi oktató estje lesz templomunkban, március 11én, szerdán a szentmise után ¼ 8 - kor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
AZ IMAAPOSTOLSÁG MÁRCIUSI SZÁNDÉKAI
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 mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az emberi
személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.
Evangelizációs: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a nő ad az
Egyháznak.
1844. december 3-án, Xavéri Szent Ferenc ünnepén a franciaországi Vals-ban jezsuita fiataloknak P. Gautrelet tartotta az ünnepi elmélkedést. Arról beszélt, hogy hallgatói tegyék
tanulmányi éveiket apostoli imává azzal, hogy felajánlják napjaikat, legegyszerűbb foglalatosságaikat is Isten Országa terjedéséért. Egyesítsék apostoli szándékaikat Jézus Szíve
minden embert átölelő, üdvözítő szándékaival.
A hallgatók között volt Henri Ramiere is. Tehetséges, dinamikus fiatalember, mint kész
jezsuita 1855-ben kerül vissza Valsba. Mindjárt elkezdte P. Gautrelet eszméjének minél
szélesebb körben való terjesztését.
Az első Timóteus-levélből vett idézetre építi gondolatait: „Végezzetek imákat, könyörgést, esedezést minden emberért ... ez kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére... Egy a közvetítő Isten
és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért." (2,1–6)
A mozgalmat XII. Piusz pápa indította el a Haurietis Aquas kezdetű enciklikájával,
melynek témája a Jézus Szíve lelkiség. Minden évben P. Generális (a jezsuita rend legfőbb
elöljárója) előterjeszti a Szentatyának a havi szándékokat, amelyekért az Imaapostolság
4.436.000 tagja a világ 83 országában imádkozik. A jezsuita rend katalógusai szerint az
Imaapostolságban összesen 162 jezsuita dolgozik úgy egyházmegyei, mint nemzeti szinten. http://www.jezsuita.hu/lelkiseg/jezus_szive_tisztelet/a_jezus_szive_tisztelet_tortenete
NAGYBÖJT
A kutyus mindig örül a gazdájának, a gyerek, feleség, férj, durcás, udvariatlan és
nemtörődöm, főleg ha rosszul nevelték. Mégis, szeressük őket!
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 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.
 Mindennapok lelkigyakorlata – kedd fél 6, hittanterem.
1% - JTA
Templomunk minden évben részesül a Testvérek által adott 1% - os felajánlásokból – csak
az elmúlt esztendőben 150 eFt-ot költhettünk székek kárpitozására, termeink felújítására a
JTA –n keresztül juttatott pénzből. Országszerte a jogosultak 60%-a nem rendelkezik adója 1%-ról. Köszönjük, hogy segíti a magyar jezsuiták munkáit: 18064333-2-42. Kultúra,
roma-felzárkózás, lelki társ, életrendezés, kérdések-válaszok, lelkigondozás, fiatalok tanácsadás, spiritualitás A www.jta.jezsuita.hu honlapon nyomonkövetheti, hogy mire fordítják a beérkezett adományokat.
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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 2. hétfő: 700 + Ilona l.ü.; 1830 + Gulyás Jenőné Ilonka l.ü. évfordulós mise ●
Március 3. kedd: 700 + Ottó l.ü.; 1830 + szülőkért és testvérekért ● Március 4. szerda: 700
+ József l.ü.; 1830 élő Tamásért és családjáért ● Március 5. csütörtök: 700 SJ szándék;
1830 UNUM szándékra ● Március 6. péntek: 700 + Lajos atya l.ü.; 1830 élő és elhunyt családtagokért ● Március 7. szombat: 700 + Zoltán l.ü; 1830 + József atya és + Albert lelki
üdvéért
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

