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BEVEZETŐ ÉNEK Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az
Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint
a gyermek megnyugszik anyja keblén. (Iz 66, 10-11)
OLVASMÁNY a Krónikák második könyvéből (2 Krón 36, 14-16. 19-23)
A szerző visszatekint népe történetére a babiloni fogság után. Isten a szövetséghez híven
mindig figyelmeztette népét a próféták által, de a vezetők nem hallgattak rá. Ezért jogos
volt a büntetés, a templom és a város pusztulása meg a fogság. De Isten büntetése az irgalom jele is, mert felhív a bűnbánatra. Isten tehát az ember javát akarja, nem a büntetést.
Cidkijának, Juda utolsó királyának
napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek
valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát,
amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei
által még jókor és ismételten elküldte
hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni
akarta népét és a maga lakóhelyét. De
ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit.
Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait
lerombolták, valamennyi palotáját és
minden drágaságát elhamvasztották, és
teljesen elpusztították. Aki a kardtól
megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és

utódainak, míg uralomra nem jutott a
perzsa királyság. Így teljesedett be az
Úrnak Jeremiás próféta által mondott
szava: Pusztaság lesz az ország és nyugodni fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a
megszentségtelenített szombatokért. Az
Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta
által mondott szavát. Azért Kürosznak,
a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást
intézte egész birodalmához, mégpedig
írásban is:
,,Így szól Kürosz, a perzsa király: Az
Úr, az ég Istene nekem adta a föld
minden országát. Ő megparancsolta,
hogy templomot építsek neki a
Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen
azzal az ő Istene, és térjen haza.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.
Előénekes: Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, * Sion városára emlékeztünk.
Hárfáinkat fűzfákra függesztettük, * azon a földön.
E: Mert akik elhurcoltak minket, * dalt akartak hallani tőlünk.
Elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk: * „Daloljatok nekünk Sion dalaiból!”
E: Hogyan dalolhatnánk az Úr énekeit * az idegen földön?
Ha elfelednélek téged, Jeruzsálem, * száradjon el a jobb kezem!
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E: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.
Ha nem Jeruzsálemet tartom * legfőbb örömömnek.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 2, 4—10)
Az üdvösséget Jézus Krisztus hozta, nélküle az ember ki volna téve a lelki halálnak. Isten
azonban szereti teremtményeit és Krisztus feltámadásában megmutatta, hogy egészen átalakíthatja természetünket. A megigazulásban már a feltámadt Krisztus életének hatását
hordozzuk magunkban. Ennek az az élet alakításában is meg kell mutatkoznia.
túláradó bőségét, irántunk való jóságáTestvéreim! A végtelenül irgalmas Isból. Kegyelemből részesültetek az üdten azzal mutatta meg nagy szeretetét
vösségben, a hit által. Ez tehát nem a
irántunk, hogy Krisztussal életre kelmagatok érdeme, hanem Isten ajándétett minket is, bűneink miatt halottaka.
kat. Így kegyelméből kaptátok az üdNem tetteiteknek köszönhetitek,
vösséget.
hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alFeltámasztott minket, és Krisztus Jékotása vagyunk: Krisztus Jézusban józusban a mennyeiek közé helyezett,
tettekre teremtett minket; ezeket Isten
hogy az eljövendő korokban Jézus
előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. (Jn 3, 16)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 3, 14-21)
Jézu.kiindulási pontja az Atya a világ iránt szeretete. Az Atya nem vonta vissza jóindulatát, hanem elküldte Fiát, s lehetőséget adott neki, hogy áldozatával jóvátegye a világ bűneit. Mi azonosulunk a meghalt és feltámadt Krisztussal és részesülünk istenfiúságának. Aki
nem hisz, az isteni életből. Isten irgalma akkor is érvényesül, ha az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. A világosság tükrözése is keresztény feladat.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte
a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki
hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki

nem hisz, az már ítéletet vont magára,
mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött,
de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik
gonoszak voltak. Mert mindenki, aki
gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és
nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban
az igazságot cselekszi, a világosságra
megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei,
hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 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 ki-
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alakult helyzetet. A gyűjtés eredményét a gyűjtést követő napon küldjük be.” Dr. Kovács
József, általános helynök sk. – Jezsuita vonal – Banki utalással a „JTA Barátaink”
11100104-18064333-12000007 számlaszámra utalhatnak – közlemény rovatban „Kárpátalja” megjelöléssel.
 Egyetemi hittan – közösség, beszélgetés, ima.
 Mindennapok lelkigyakorlata - kedden, a szentmise előtt fél 6 órakor.
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 5 óra 40 –kor – Csoportjaink vezetik a keresztutakat.
 Lelkinap – március 21-én Templomunk közösségi lelkinapja.
A máriapócsi kegykép Szegeden – március 19-20. – Du. 3: A kegykép érkezése a Lechner téri kápolnához. Du. 4: a kegyképet gyalogosán viszik át az Alsóvárosi templomba. du.
5. A kegykép megérkezik a Mátyás téri templomba. Du. 6: Római katolikus szentmise, E.
7: Szent Efrém férfikar hangáhítata. 8. óra: Előre megszentelt áldozatok Liturgiája (Kocsis Fülöp püspök). 10 óra: Akhatisztosz - himnusz éneklése. Éjfél: Nagy Esti Zsolozsma,
1 -6: Imacsoportok elmélkedése, Bibliaolvasás, De. 6: Utrenye, reggeli istentisztelet
(Szaplonczay Miklós) De. 8: Római katolikus szentmise, De. 9. Kapin István, a máriapócsi
kegytemplom igazgatójának ismertetése a kegyképről, De. 11: Imaóra, búcsúzás.
 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!
 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) https://www.facebook.com/events/456510661171694/
SZEMINÁRIUMI NYÍLT NAP - 2015. ÁPRILIS 18.
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
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 esztendő-
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ben 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 16. hétfő: 700 megtérésért; 1830 + Mayer Ferenc l.ü. halála évfordulója alkalmából ● Március 17. kedd: 700 + Róbert l.ü.; 1830 + édesanyáért és élő családjáért ●
Március 18. szerda: 700 élő Máriáért és családjáért; 1830 + József és Irén l.ü. ● Március
19. csütörtök: 700 -; 1830 SJ. szándékra ● Március 20. péntek: 700 + Józsefért és családjáért; 1830 Erzsébet gyógyulásáért ● Március 21. szombat: 700 hálából; 1830 elhunyt szülőkért és családtagokért
A templom bevételei 2015. január hónapban: perselypénz 330,6 E Ft, adomány magánszemélyektől 28,5 E Ft, stóla 19,3 Ft összesen 378,4 E Ft. Kiadások január hónapban:
1. havonta ismétlődő költségek: Rezsi 51,5 E Ft (áram 28,2 E Ft, víz 13,77 E Ft, telefon
9,6 E Ft). A zenei szolgálat költsége 57,5 E Ft, Adoremus, virág és liturgikus anyagok öszszesen 15,0 E Ft. Takarítóanyag és háztartási kiadások: 13,45 E Ft. Irodai ktg-k: 14,8 E Ft.
Banki ktg 5,1 E Ft. Élelem: 15,1 E Ft. 2. egyszer adódó költségek: Ingatlan biztosítása
65,9 E Ft, raktár elektromos hálózat kiépítése 20,0 E Ft, sekrestyébe erősítő szekrény 30,0
E Ft, karbantartási anyagok 25,1 E Ft. Mindösszesen a kiadások mintegy 313,4 E Ft-t tettek ki.
A templom bevételei 2015. február hónapban: perselypénz 274,35 E Ft, összesen 274,35
E Ft. Kiadások február hónapban : 1. havonta ismétlődő költségek Rezsi 75,5 E Ft ( gáz
75,5 E Ft) A zenei szolgálat költsége 37,5 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 2,0 E Ft. Irodai
ktg-k: 12,8 E Ft. Banki ktg 3,0 E Ft. Élelem: 14,0 E Ft. 2. egyszer adódó költségek: Asztalterítő 33,7 E Ft, Karbantartási anyag 1,1 E Ft. Mindösszesen a kiadások mintegy 179,6
E Ft-t tettek ki.
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

