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BEVEZETŐ ÉNEK Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmazz: elhagyatott vagyok és nyomorult. (Zsolt 24, 15)
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 20, 1-17)
A vallás az embernek Istennel való kapcsolata, ahogy azt a kinyilatkoztatás elénk tárja.
Isten a maga elkötelezettségének a szövetség nevet adta. A kinyilatkoztatás hihetőségének
igazolásai a csodák és az is, hogy az erkölcsi követelmények összhangban állnak a természettörvénnyel. A tízparancsolat ezért is kötelez bennünket. Olyan alapvető követelményeket tartalmaz, amelyek az egyén és a közösség életének emberi szintjét biztosítják.
Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek
ezeket a parancsolatokat hirdette ki:
„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság
házából. Ne legyen más Istened rajtam
kívül! Ne készíts magadnak faragott
képet vagy hasonmást arról, ami fent
van az égben, vagy lent van a földön,
vagy a vizekben a föld alatt! Ne borulj
le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket,
mert én, az Úr, a te Istened féltékeny
Isten vagyok! Azoknak vétkét, akik
gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, a
harmadik és a negyedik nemzedéken.
De ezred ízig irgalmasságot gyakorlok
azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsaimat.
Uradnak, Istenednek nevét ne vedd
hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi!
Emlékezzél meg a szombatról és
szenteld meg! Hat napig dolgozzál és

végezd minden munkádat. A hetedik
nap azonban a nyugalom napja az Úrnak, a te Istenednek. Ezért semmiféle
munkát nem szabad végezned ezen a
napon, sem neked, sem fiadnak, sem
lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a
kapuidon belül tartózkodó idegennek.
Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette
az eget és a földet, a tengert és mindent,
ami bennük van; a hetedik napot pedig
megáldotta és megszentelte.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a
te Istened ad neked!
Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj!
Ne tégy hamis tanúságot felebarátod
ellen! Ne kívánd el felebarátod házát,
ne kívánd el felebarátod feleségét, sem
szolgáját, sem szolgálólányát, sem
szarvasmarháját, sem szamarát, sem
más egyebet, ami az övé!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.
Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket.
Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek.
E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.
Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek.
E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad.
Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak.
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E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél.
Édesebb a méznél, * a csorduló lépesméznél.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor1,22-25)
A megváltatlan ember mindig várt valamit az istenségtől, de várakozását színezték földi
vágyai. Az apostol szerint a zsidók olyan jeleket vártak, amely népük kiváltságait biztosította. A görögök a vallásba saját bölcselkedésüket vitték bele. Jézus Krisztusban azonban
Isten igazi titka jelent meg, amit csak a hitben lehet felfogni és értelmezni. Aki így megismeri Krisztust, meglátja, hogy benne Isten szeretete és bölcsessége nyilatkozott meg.
Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített
Krisztust hirdetjük.
Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghí-

vottaknak azonban, akár zsidók, akár
görögök: Krisztus Isten ereje és Isten
bölcsessége.
Hiszen Istennek az „oktalansága”
bölcsebb az embereknél, és Istennek a
„gyöngesége” erősebb az embereknél.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. (Jn 3, 16 – 1)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2, 13-25)
Jézusnak joga volt ahhoz, hogy a régi próféták stílusában is szóljon népéhez és kifogásolja
a vallási visszaéléseket. A templom megtisztítása ilyen tett volt. A zsidók jelet kérnek annak
igazolására, hogy neki igazi prófétai küldetése van. Ő már elég csodával igazolta magát,
de azokat nem fogadták el. Ezért ad titokzatos választ, amely halálára és feltámadására
utal. Embersége valóban az Isten temploma és feltámadásában is az marad.
Abban az időben: Mivel közel volt a
zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és
kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket
is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta.
Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe
jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így
szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz,
hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszol-

ta: „Romboljátok le ezt a templomot, és
én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap
alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek
az Írásnak és Jézus szavainak. És amíg
(Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében,
mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert
ismerte mindnyájukat, és nem szorult
rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az
emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az
emberben.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Vezető hír – megjelent A Szív márciusi száma: témája a „megszentelt élet”.
 Csoportvezetői találkozó – hétfőn délután fél 5-kor a hittanteremben.
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 Egyetemi hittan – közösség, beszélgetés, ima.
 Mindennapok lelkigyakorlata - kedden, a szentmise előtt fél 6 órakor.
 Cserkészet határok nélkül - külföldi cserkésztapasztalatok - 2015. március 10-én 18
órai kezdette. Kiderül, milyen egy hannoveri cserkészcsapat élete, mit csinál az RMCSSZ
külügyi vezetője vagy milyen remek tapasztalatokat lehet gyűjteni Dél-Koreában.
Helyszín: Szeged, Katolikus Ház (6722, Dugonics tér 12.)
 Hitvalló költők – művészek a társadalomban - Sorozatunkban Lackfi János költő,
egyetemi oktató estje lesz templomunkban, március 11-én, szerdán a szentmise után ¼ 8 kor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 5 óra 40 -kor. Ebben az esztendőben csoportjaink vezetik a keresztutakat.
 Lelkinapok – Március 14-én, szombaton a KÉK csoport, március 21-én Templomunk
közösségi lelkinapja.
 Árvízi cserkésznap - 2015. március 14-én délelőtt 10 órától a szegedi Dóm téren Szeged történelmét oly nagymértékben meghatározó eseményre emlékezve kerül idén
immár tizenegyedik – programok minden korosztály számára.
 Gyűjtés Kárpátalja javára – „Az Ukrajnában tapasztalható nagyon nehéz gazdasági
helyzetre tekintettel március 15-re, vasárnapra a Püspöki Konferencia országos gyűjtést
hirdet, a kárpátaljai emberek megsegítésére. Információink szerint a magas infláció miatt az árak szó szerint napról napra emelkednek - az emberek megélhetése segítség nélkül ellehetetlenül. Egyesek már a harmadik világ legszegényebb országaihoz hasonlítják a kialakult helyzetet. A gyűjtés eredményét a gyűjtést követő napon küldjük be.” Dr. Kovács
József, általános helynök sk.
 Kárpátalja – Jezsuita vonal – Banki utalással a „JTA Barátaink” 11100104-1806433312000007 számlaszámra utalhatnak – közlemény rovatban „Kárpátalja” megjelöléssel
A máriapócsi kegykép Szegeden – március 19-20. - http://www.gorogkatolikus.hu
/dokumentum/hir/3579/12_Szeged%20március%2019-20.jpg
 Templomi lelkigyakorlat – március 20-21. este fél 7, március 22. délelőtt 10 óra.
 Városi keresztút – március 27-én, pénteken este 19 órakor indul a Dóm térről. Az idei
keresztút imádságainak középpontjában az üldöztetés, a szenvedés és a nélkülöző ember
kiszolgáltatottsága áll. Mindenkit szeretettel várnak!
 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. Nagy László /20/ 8234669; csasza43@gmail.com, Juhász Károly /30/9849924.
 Szentjánosbogár – rajzás Szegeden - Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy Rajzást (kötetlen táboron kívüli találkozást) szervezünk Szegeden március 28-án 9.30- a Mátyás király
téren. Ebéd a hozottból, megjelenés sportos öltözékben. Várható programok: méta, foci,
akadályverseny, csoportbeszélgetés. A várható befejezés 16.00 (15.00- szentmise a ferences templomban)
SZEMINÁRIUMI NYÍLT NAP - 2015. ÁPRILIS 18.
6720 Szeged Dóm tér 5. Program: 930 – Gyülekező, 1000 - Köszöntő, szemináriumi élet
bemutatása, hivatástörténetek, 1030 – Büfé, 1045 - Szemináriumi Téka, 1115 - Szeminárium
bemutatása, 1200 - Napközi imaóra, ebéd, 1230 - Városi program, 1500 – Szentmise. Jelentkezési határidő: Aprilis 12-ig: http://goo.gl/forms/PzuzBIyAy3
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NAGYBÖJT
 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.
1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
Országszerte a jogosultak 60%-a nem rendelkezik adója 1%-ról. Kérjük, jelölje meg az
első 1%ot: Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére.
A második 1%: Jézus Társasága Alapítvány: 18064333-2-42. 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. http://adhat.hu/szervezet/jezus-tarsasaga-alapitvany
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 9. hétfő: 700 + Zoltán és Julianna l.ü.; 1830 elhunyt szülőkért és élő családtagokért ● Március 10. kedd: 700 + édesanyáért; 1830 elhunyt jótevőkért ● Március 11.
szerda: 700 + Géza l.ü.; 1830 élő jótevőkért ● Március 12. csütörtök: 700 SJ szándék; 1830
+ Eleonóra l.ü. ● Március 13. péntek: 700 + Áron l.ü.; 1830 elhunyt bérmaszülőkért- és keresztszülőkért ● Március 14. szombat: 700 élő Annáért és családjáért; 1830 + Julianna és
Antal szülők és Zsuzsanna nővér 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.
Bankszámlaszám: 11100104-92104941-37000004

