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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 15, 5-12. 17-18)
Ábrahám történetében előttünk áll az ősi szövetségkötés megpecsételésének a formája. Az
áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni
akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést. Isten jelképesen vállalja a hűségnek ezt a kinyilvánítását, s így biztosítja Ábrahámot, hogy bízhat benne.
Isten egy napon kivezette Ábrahámot
sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta
neki: ,,Nézz föl az égre, és számold meg
a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a
te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő
megigazulására. Majd ismét szólt Isten
Ábrahámhoz: „Én vagyok az Úr, aki
kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy
ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrahám így válaszolt: „Uram, Istenem,
miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?'' Erre Isten megparancsolta
neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy
hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.” Ábra-

hám odahozta neki ezeket az állatokat,
majd középen kettévágta őket, és a
szétvágott részeket egymással szemben
helyezte el; a madarakat azonban nem
vágta szét. Akkor ragadozó madarak
szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte
őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes
sötétség szállott rá. Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség,
füstölgő kemencéhez és égő fáklyához
hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és
így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy
folyamig, az Eufráteszig.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. /Zsolt 26/
Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék.
Az Úr életem oltalmazója, * kitől rettegnék.
E: Uram, halld meg kiáltó szavamat, * könyörülj rajtam és hallgass meg engem.
Szívem rólad mondta: * „Keressétek az ő arcát!”
E: A te arcodat keresem, Uram, * ne rejtsd el előlem arcodat.
Ne fordulj el haragodban szolgádtól, * segítségem te vagy, el ne taszíts.
E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén.
Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 3, 17-4, 1)
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A keresztény embernek is állandó éberségre van szüksége. A közösségben is láthat rossz
példákat, mert vannak olyanok, akik a lelki értékek helyett csak földi kívánságaik után
mennek. Ezzel pedig ellene mondanak Krisztus keresztének. Ő vállalta az áldozatot, hogy
kimutassa engedelmességét. Az apostol is ilyen példát adott. Igazi, végleges hazánk a
mennyben van, s annak elérésére kell törekednünk.
Testvéreim! Kövessétek a példámat
mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy
élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen
- mint már többször mondtam, most
meg könnyek közt mondom - sokan
úgy élnek, mint Krisztus keresztjének
ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a
hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgo-

kon járatják. A mi hazánk azonban a
mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő
azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült
testéhez. Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok
helyt az Úrban, szeretteim!

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * ,,Ez
az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9, 28b-36)
Az Egyház hitének kialakulásához szükség volt arra, hogy Jézus igazolja küldetését és istenfiúságát. Ezt szolgálták csodái, jövendölései és végül feltámadása. De Jézus földi életében az Atya is adott természetfeletti jeleket, és ilyen volt a színeváltozás is. A három apostol hallja az Atya bizonyító szavait, de Mózes és Illés jelenléte is arról tanúskodik, hogy
Jézust az egész Ószövetség igazolja. A felhő jelképezi Isten jelenlétét és egyúttal azt a titkot, amely Jézust körülveszi. Ő Isten világához is tartozik, nemcsak a mienkhez.
Abban az időben: Jézus kiválasztotta
Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment
velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája
pedig hófehéren ragyogott. S íme, két
férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés.
Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és
társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette
álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz:

„Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd
csináljunk három sátrat: neked egyet,
Mózesnek egyet és Illésnek egyet.''
Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon.
Közben felhő támadt és beborította
őket. A felhőben félelem szállta meg
őket.
A felhőből szózat hallatszott: „Ez az
én választott Fiam, őt hallgassátok.”'
Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak,
és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Nagyböjti megújulásunk közösségi útja –Lelkiségi napok: nagyböjt péntekjein, az esti szentmisékkel kapcsolatosan /ld. lentebb a táblázatot/.
– Vasárnap esti lelkigyakorlat – február 21-én, este fél 8 –kor Antal Imre ópusztaszeri
plébános mutatja be a szentmisét és a szentbeszédet mond, február 28-án este Dr. Benyik
György, teol. tanár, tarjáni plébános celebrál és prédikál, a 3. alkalom március 6-án lesz.
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– Lelkinap: március 19-én de. 9-13 óráig. Ezen alkalommal visszatekintünk az egy évvel
azelőtti templomi közgyűlés elhatározásaira is. – Bibliaóra: február 17., március 2. és 16;
– Imaiskola: február 24, március 9, 23.
 Gyóntatás a nagyböjt során, az irgalmasság évében – papjaink minden szentmisével
kapcsolatban rendelkezésre állnak, valamint egyéni megbeszélés alapján, ill. nagyszombaton délelőtt 9-12 óra között.
 Szent Péter apostol székfoglalása – ünnepe hétfőn.
 Egyetemista hittan – este fél 8-kor.
 Szent Mátyás apostol - ünnepe szerdán.
 Imaiskola– felnőtt hittan – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órától.
 Keresztút –pénteken - 1745 – a Családi csoport vezetésével. A szentmisét Nagy Róbert
atya, szőregi plébános mondja.
 Gyűjtés a katolikus iskolák javára - a következő vasárnapon minden szentmisében.
 Taizé-i imaóra - február 28.-án vasárnap 17 órakor. Szeretettel hívjuk a fiatalokat és nagyobb felnőtteket egyaránt. Zenészek és énekesek jelentkezését is szívesen fogadjuk, akik
képesek másokkal együttjátszani, ill. énekelni.
TAIZÉ-I IMAÓRA
Február 28-án vasárnap délután 5 órakor a Szent Ignác kápolnában. Szeretettel hívjuk a
fiatalokat és a felnőtteket egyaránt. Zenészek és énekesek jelentkezését is szívesen fogadjuk, akik képesek másokkal együttjátszani, ill. énekelni.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését is szívesen fogadjuk!
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben – jelenleg csak hölgyek látogatják.
 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.
EGYHÁZMEGYEI KÉPES ALBUM
2016 tavaszán jelenik meg az egyházmegye 1000 éves történetét bemutató színes album, amelyben a Szeged–Csanádi Egyházmegye történetétről és az egyes egyházközségekről rövid bemutatását találják.
A könyvben található fényképek Németh György szegedi fotográfus munkái. Az előértékesítési időszakban 6500 forint helyett 5000 forintért. Rendelés a sekrestyében, vagy az
irodában. /http://www.szeged-csanad-album.hu/
„Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és
együttlét Istennel. Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihelyt a fényt megpillantja, úgy
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ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is, szavakkal le nem írható isteni fényben.
Persze azt az imádságot értem, amelyik a szív mélyéből fakad, nem pedig csak bizonyos
megszokásból történik: nem meghatározott alkalmak és időközök szabják meg, hanem éjjel és nappal szünet nélkül tör elő.
Mert gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az
imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat és a reá való emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe: a szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba és üdvös jótékonykodásainkba. Isten iránti szeretetünk, mint a só, ízt ad mindennapi
életünknek, és olyan lesz, mint a kedves ételáldozat az Úr előtt. Ne sajnáljuk, ha sok időt
fordítunk is rá, mert egész életünkben mindig nagy haszon árad ránk belőle.
Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között. Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat. Mint a csöppnyi gyermek az anyjához, úgy sír fel, és
könnyezve esdi az isteni táplálékot; saját kívánságai szerint kér, de az ajándék, amit kap,
különb az egész látható világnál!
Az imádság tiszteletre méltó követünkként van jelen Istennél, megvidámítja a lelket,
lecsendesíti érzéseit. Amikor kimondom e szót: imádság, ne szavak egymásutánjára gondolj, hiszen az sóvárgás az Isten után, szavakba nem önthető, kimondhatatlan áhítat, nem
is emberi teljesítmény, hanem az isteni kegyelem műve, amelyről az Apostol is azt mondja: Nem is tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (vö. Róm 8, 26).
Az imádságnak ezt a kegyelmi ajándékát, ha valaki megkapja az Úrtól, ez el nem rabolható kincs lesz számára, és ez a mennyei táplálék teljesen betölti a lelkét. Aki pedig ezt
megízleli, az az Úr iránti bensőséges örök szeretetre gyullad, és szívét mintegy lobogó
tűzként hevíti.
Az imádkozásnak ezt az eredeti módját megvalósítva, díszítsd lelked házát szerénységgel és alázatossággal, tedd ragyogóvá az igazságosság fényével; ékesítsd jó cselekedetekkel, mint művészi aranylemez díszítéssel, és tedd mutatóssá azt - cifra és díszes kövek helyett – hittel és nagylelkűséggel. Mindezek fölé hajlékod betetőzéséül építsd fel az imádság boltozatát. Tökéletes házat építs tehát az Úrnak, hogy abban, mint fényes királyi házban, láthasd őt vendégül: őt, akinek már-már mintegy élő mását hordozod kegyelme által
lelked templomában az imádság erejéből.” /Aranyszájú Szent János püspök homíliáiból
(Az imádság a lélek világossága)
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