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BEVEZETŐ ÉNEK Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd meg ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én
megmentő Istenem. (Zsolt 42,1-2)
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 31, 31-34)
Az ószövetségi törvény is kinyilatkoztatás volt. A nép története megmutatta, hogy a törvény
önmagában nem elég az ember átalakításához. A kőtáblára írt törvény csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. Isten azonban megígérte, hogy új szövetséget köt az emberrel, új népet szerez magának. A szívükbe írja a törvényt, s belülről kapják az indíttatást
az engedelmességre. Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje valóban erre segít.
,,Íme, napok jönnek - mondja az Úr -,
amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan
szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen
fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam - mondja
az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet
majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az

Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és
a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg
az én népem lesznek.
Többé nem lesz szükség arra, hogy
az egyik ember a másikat, testvér a
testvérét így tanítsa: «Ismerd meg az
Urat», mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig mondja az Úr -, mivel megbocsátom
gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem
emlékezem.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, + mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el
gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 5, 7-9)
A megváltás Krisztus személyes tette volt. Embert természetében átélte a földi élet fájdalmait, kísértéseit Úgy imádkozott az Atyához, mint mi, emberek. A szenvedés kelyhét neki is
ki kellett ürítenie. Amit elszenvedett, abból „engedelmességet tanult''; vagyis a keresztúton
alkalma volt úgy gyakorolni az erényeket és úgy megdicsőíteni az Atyát, hogy mellette eltörpült a világ bűne.
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Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért
meghallgatásra talált.

Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a
szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig
örök üdvösséget szerzett azoknak, akik
engedelmeskednek neki.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Jézus mondja: + „Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.” (Jn 12, 26)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 12, 20—33)
Szenvedése előtt Jézus megvilágítja, hogy mit jelent az ő „órája”; amelyben magára veszi
emberré levésének végső következményeit. Azért jött, hogy megismertesse velünk az Atyát
és irgalmát. Legnagyobb tette az, hogy küldetésének igazolására vállalja az engedelmességet egészen a halálig. Az Atya ezért fogja megdicsőíteni. Jézus olyan, minta búzaszem,
amely csak akkor hoz termést, ha a földben elhal. Az Istennek adott áldozat gyümölcsöző.
Abban az időben: Azok között, akik
felzarándokoltak, hogy az ünnepen
imádják Istent, volt néhány görög is.
Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték:
„Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp
elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták
Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: ,,Eljött
az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek:
ha a búzaszem nem hull a földbe, és el
nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti
életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét
ebben a világban, az megmenti azt az
örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a
szolgám is. Aki nekem szolgál, azt be-

csülni fogja az Atya. Most megrendült
a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen
éppen ezért az óráért jöttem. Atyám,
dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és
ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely
ott állt, ennek hallatára azt gondolta,
hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus
megmagyarázta nekik:
„Nem miattam hallatszott ez a hang,
hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a
fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta,
hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Gyónás – gyóntatás – Találkozás a feltámadt Krisztussal, aki újjáteremt, erőt ad mindahhoz, amiben képtelenek vagyunk kitartani az élet törvénye, az Isten parancsának útján.
Visszaállítja a keresztségben kapott teljes közösséget /megváltás/ Istennel és az embertárssal, és visszavezet igazabb önmagunkhoz. A gyónási felkészülésben – ez imádsággá válik,
ha Krisztussal teszem. A kérdést feltéve Jézusra nézek. Segíthet a templom bejáratánál
kisasztalra tett lelkitükör. A gyónásra lehetőség van a szentmisékkel kapcsolatban, vagy
egyénileg, a megbeszélt időben. Nagyszombaton délelőtt külön ügyeletet tartunk 9 és 12
óra között a templomi gyóntatófolyosón.
 Köszönet – búcsúünnepünk alkalmából – önkénteseinknek, csoportjainknak, koordinátoraiknak – hiszen ők alkotják templomi közösségünk alapját. Nélkülük aligha volna in-
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dokolható a templom létjogosultsága. Rendszeres szolgálatuk, hűséges részvételük a csoport összejövetelen tanúságtétel a nagyobb jóról, az élet élhetőségéről, és értelmességéről,
az örök életről, ahol kibontakozik teljesebb emberségünk /boldogság/. Egy kontratársadalom lehetősége bontakozik ki aktivitásukban, annak lehetősége, hogy a társadalom is lehet
igazságos és éltető, s az erőfeszítéseink nem hiábavalóak egy igazságosabb világ létrejöttéért, ha azt Krisztussal, vele egységben, tanítását követve, rá figyelemmel és vele szorosan együttdolgozva tesszük.
 Búcsúi ajándék templomunknak a JTA /Jézus Társasága Alapítvány/ - 250 eFt-ot
kaptunk a Pünkösdi Kilencedre és a Hitvalló költők sorozatra.
 Mindennapok lelkigyakorlata - kedden, a szentmise előtt fél 6 órakor.
 Egyetemi hittan – közösség, beszélgetés, ima.
 Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnepe szerdán.
Szentmisék reggel 7 és este fél 7 órakor.
 Keresztút – nagyböjt péntekjein 5 óra 40 –kor – Csoportjaink vezetik a keresztutakat.
 Városi keresztút – március 27-én, pénteken este 19 órakor indul a Dóm térről. Középpontjában az üldöztetés, a szenvedés és a nélkülöző ember kiszolgáltatottsága áll.
 Szentjánosbogár – rajzás Szegeden - 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/
NAGYHETI SZERTARTÁSREND TEMPLOMUNKBAN
● Virágvasárnap – szentmisék: 8, 10 és este fél 8 órakor. A szentmisék előtt barkaszentelés - szentmisében a Passiót olvassuk. A szentmisékhez kapcsolódóan gyónási lehetőség.
● Nagyhétfő- nagyszerda- szentmisék reggel 7 és este fél 7órakor, gyónási lehetőséggel.
Nagyszerda délelőtt szentsír-állítás.
● Nagycsütörtök – /szentmise csak este/ az utolsóvacsora emlékmiséje fél 7 órakor. A
szentmise után közösségi virrasztás – Szent János Evangéliumának olvasásával.
● Nagypéntek – du. 3 órakor keresztút, gyónási lehetőséggel, este szertartás fél 7 órától
/gyóntatás/: igeliturgia, Passió, melyet a Liszt Ferenc Kamarakórus énekel, kereszthódolat,
szentáldozás, csendes virrasztás.
● Nagyszombat – szentsír látogatás délután 4 óráig. Gyónási lehetőség délelőtt 10 – 12.
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 hasz-
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nálnak, nyugodtan elhozhatják. A Karitásszal együttműködve juttatjuk el gyermek-, ill.
családok átmeneti intézményeibe, vagy szegény családokhoz.
1% – MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ – JTA
Kérjük, jelölje meg az első 1%ot: Magyar Katolikus Egyház: 0011 – részére. A
második 1%: Jézus Társasága Alapítvány: 18064333-2-42.
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.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 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.
„Amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges
életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges az így kiválasztott
személy feladatához, és amely magát az embert is bőven ékesíti. Ez utolérhetetlen módon
érvényesült Szent Józsefben, Urunk, Jézus Krisztus nevelőatyjában, a világ Királynőjének
és az angyalok Úrnőjének igaz jegyesében, akit az örök Atya arra választott ki, hogy az ő
két legértékesebb kincsének, tudniillik saját Fiának, valamint Máriának, jegyesének hűséges gondozója és őre legyen. Szent József ezt a feladatot a lehető leghűségesebben teljesítette. Ezért szól hozzá így az Úr: Te hűséges, derék szolga, menj be Urad örömébe! (Mt
25, 21) Ha tehát az egész szent Egyház adósa Szűz Máriának azért, mert általa kapta
Krisztust, akkor Szűz Mária után bizonnyal Józsefnek is különös hálával és tisztelettel kell
adóznia.” /Sienai Szent Bernardin /1380–1444/ áldozópap beszédeiből/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 23. hétfő: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 + Ágnes édesanyáért ● Március 24. kedd: 700 + Mátyás l.ü.; 1830 + Irén l.ü. ● Március 25. szerda: 700 -; 1830 élő
Blanka, Bertalan, Léna, Dezső és elhunyt családtagokért ● Március 26. csütörtök: 700 SJ.
szándékra; 1830 + Horváth Mihály l.ü. ● Március 27. péntek: 700 + Margit édesanya l.ü.;
1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü. ● Március 28. szombat: 700 hálából; 1830 elhunyt
szülőkért és élő családtagokért
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.
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