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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 Józsue könyvéből (Józs 5, 9a. 10-12)
Az Ígéret földje felé való vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az
örök haza felé tart és a Gondviselés kíséri népét. Gondoskodott ételükről, italukról, s megígérte, hogy az új haza bő termést hoz számukra, ha megtartják törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek Isten nagy tetteire és erősítsék hitüket.
Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így
szólt Józsuéhoz:„Ma levettem rólatok
Egyiptom gyalázatát.
”Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és
a hónap tizennegyedik napján este ott
ülték meg a pászkát Jerikó síkságán.

Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított
gabonát.
Attól kezdve, hogy a föld terméséből
ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. /Zsolt 33/
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. leveléből (Kor 5, 17-21)
A keresztáldozat meghozta a kiengesztelődést Isten és a világ között, mely mögött az Atya
irgalma állt. De mivel Jézus magára vette a világ bűneit, az Atya őbenne tartott ítéletet a
bűn felett. Ezt fejezi ki az apostol azzal, hogy Krisztust mintegy bűnné'' tette. Ez az ítélet
helyreállította az igazságosságot, de egyúttal az irántunk való szeretet kifejezése is volt.
Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban
van, új teremtmény. A régi megszűnt,
valami új valósult meg.
De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus
kiengesztelt irántunk, és aki megbízott
minket a kiengesztelődés szolgálatával.
Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon

vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását.
Tehát Krisztus követségében járunk:
Isten maga int benneteket általunk.
Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem
ismert, „bűnné” tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk.
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EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, *
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.” (Lk 15, 18)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 15, 1-3. 11-32)
Jézus példabeszéddel világítja meg az Atya irgalmát. A példabeszédet lehet vonatkoztatni
a pogány népekre és Izraelre. A pogányok eltévelyedtek, de később megtértek, és Isten befogadta őket. Az idősebb fiú, Izrael azonban kint marad.
De lehet értelmezni az egyéni emberre is. Isten szabadságot adott, tudja, hogy a lélek
igényei mélyebbek annál, hogy a földi javak kielégítsék. Ezért a megtérő bűnöst atyai irgalommal visszafogadja.
Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák
őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” - mondták.
Jézus erre a következő példabeszédet
mondta nekik: „Egy embernek két fia
volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség
rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor
mindenét elpazarolta, az országban
nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a
tanyájára, hogy őrizze a sertéseket.
Szívesen megtöltötte volna gyomrát a
sertések eledelével, de még abból sem
adtak neki.
Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt
mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég
ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak
béreseid közé fogadj be. Azonnal útra
is kelt, és visszatért atyjához. Atyja
már messziről meglátta, és megesett
rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú meg-

szólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és
teellened. Arra már nem vagyok méltó,
hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a
szolgáknak: «Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok
gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok
le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.» Erre vigadozni kezdtek. Az
idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz,
meghallotta a zeneszót és a táncot.
Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és
atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel
épségben visszakapta őt - felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja
kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére
vetette atyjának: Látod, én annyi éve
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még
egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most
pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat
rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt
borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig
itt vagy velem, és mindenem a tied. De
most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és
most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Gyűjtés a katolikus iskolák javára – Köszönet a Testvérek nagylelkűségéért!
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 Élelmiszergyűjtés a rászorulók javára – MKPK - Kérjük, hozzák el a szentmisékre
tartósélelmiszer felajánlásukat. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a jubileumi évét – alapításának 85.
és újjászervezésének 25. évfordulóját – ünneplő Katolikus Karitász segítő munkájába, ha
hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 Beavatási szentmise (2.) advent 4. vasárnapján, március 6-án – elsőáldozó-jelöltjeink
számára a délelőtt 10 órai szentmisén. Imádkozzunk, hogy egykoron felülmúljanak bennünket hitben és tanúságtételben.
 Vasárnap esti lelkigyakorlat 3. - március 6-án, vasárnap este fél 8 órakor. Vendégünk
Nagy Róbert, szőregi plébános.
 Árvizi emléknap - 2016. március 12-én szombaton a templomi karitász csoport részt
vesz a cserkészek által meghirdetett főzőversenyen – az ebédre hívják a Testvéreket /kb.
12 órára/.
 Lelkinap: március 19-én de. 9-13 óráig. Ezen alkalommal visszatekintünk az egy évvel
azelőtti templomi közgyűlés elhatározásaira is.
 Gyóntatás a nagyböjt során, az irgalmasság évében – papjaink minden szentmisével
kapcsolatban rendelkezésre állnak, valamint egyéni megbeszélés alapján, ill. nagyszombaton délelőtt 9-12 óra között.
 Egyetemista hittan – kedden este fél 8-kor.
 Imaiskola– felnőtt hittan – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órától.
 Keresztút –pénteken - 1745 – a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
 Lelkinap – nagyböjti elcsendesedés és visszatekintés – március 19-én 9-1 óráig, különös tekintettel az egy év előtti templommentő gyűlésre.
 Templombúcsú – Szent József ünnepén – március 19-én. A búcsúi szentmisét Ft.
Mons. Gyulay Endre püspök úr mondja március 19-én, szombaton este fél 7 órakor.
 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 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/
2016. MÁRCIUS 12. – ÁRVÍZI EMLÉKNAP
A Magyar Cserkészszövetség V. kerületének cserkészei, a Szeged- belvárosi Plébániával
karöltve megrendezik az 1879-es szegedi árvízre és az újjáépítés összefogására emlékezve
az Árvízi Emléknapot március 12-én, szombaton 10 órától a Dóm téren. Kézműves sátrak,
élő szerepjáték, bábelőadás, élő népzene és íjászat várja. Délután nagyszabású stratégiai
játék keretében „elevenedik meg” Szeged újjáépítése, nehézségeivel, kihívásaival és örömeivel. http://arvizinap.cserkesz.hu
2x1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
- Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére – kiállás Katolikus Egyházunk mellett a 0 öszszegről való rendelkezés is. Kérjük, legyen segítségünkre azzal, hogy másoknak is ajánlja
a Katolikus egyház támogatásának ezt a lehetőségét.
- Jézus Társasága Alapítvány - második 1%: 18064333-2-42 – az alapítvány minden évben
jelentősen támogatja templomunk közösségi életét. /2016-ban 150 eFt támogatással/
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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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 7. hétfő: 700 Beteg családtagokért; 1830 + Ferenc l.ü. ● Március 8. kedd:700 +
Zoltán és Julianna l.ü. ● Március 9. szerda: 700 élő Gabrielláért; 1830 + László l.ü. ●
Március 10. csütörtök: 700 + Gézáért; 1830 + Eleonóra l.ü. ● Március 11. péntek: 700 élő
Gabrielláért; 1830 + József l.ü. ● Március 12. szombat: 700 + Áron l.ü.; 1830 + József
atyáért és Albertért.
A SZENTATYA MÁRCIUSI IMASZÁNDÉKAI - IMAAPOSTOLSÁG
Egyetemes: Hogy a nehézségek között élő családok részesüljenek a szükséges támogatásban, és hogy a gyerekek egészséges és nyugodt körülmények között növekedhessenek.
Evangelizációs: Hogy az egész Egyház imájának erejében a hitük miatt hátrányos megkülönböztetésben vagy üldöztetésben élő keresztények, erősek és hűségesek maradjanak az
Evangéliumhoz.
„Nevelőim számtalanszor figyelmeztettek atyai szavakkal, hogy az élet, különösképpen a
pap élete katonáskodás a földön, a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak; hogy a világ az ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az
Egyházzal szemben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot s ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitet, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek… Akkor túlzásnak látszott, ha idézték előttem az Üdvözítő szavait: eljön
az óra, hogy mindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek. Ma, életem delelőjén
túl másképpen gondolkozom. Évtizedek harcai megtanítottak arra, hogy nevelőim figyelmeztetései nem voltak túlzások. /Részlet Meszlényi Zoltán püspök és vértanú papszentelési mise homíliájából, Esztergom, Belváros, 1945. júl. 8. – emléknapja március 4./
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