Feliratkozás az elektronikus változatra: hess.sj@gmail.com
11/2016

SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP

2016. MÁRCIUS 13.

BEVEZETŐ ÉNEK Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én
megmentő istenem. (Zsolt 42, 1-2)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 43, 16-21)
A próféta azzal vigasztalja népét a fogságban, hogy Isten nemcsak régen vitt véghez nagy
tetteket és mutatta meg erejét, hanem mindig hű marad a szövetséghez. Most is haza tudja
vezetni őket, s jótéteménye úgy fog hatni, mint amikor a pusztaság esőt kap, és az élet színeit ölti magára.
Ezt mondja az Úr: aki egykor utat készített a tengeren át és ösvényt a nagy
vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst:
elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses
lángja: „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt
dolgaira figyeljetek! Nézzétek: én valami újat viszek végbe, és már sarjadó-

ban is van, nem látjátok? Valóban, utat
készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban.
Dicsőíteni fog a mező minden vadja,
a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az
én kiválasztottamnak. A nép, amelyet
magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. /Zsolt 125/
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * ,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 3, 8-14)
Az apostol a hitből és megigazulásból fakadó életét összehasonlítja korábbi magatartásával. Most már tudja, hogy Isten Krisztus feltámadásában mutatta meg igazi erejét, s bennünket is biztosított, hogy van örök élet. Erre a célra kell minden erővel törekednünk.
Testvéreim! Krisztus Jézusnak fönséKrisztust elnyerhessem és hozzá targes ismeretéhez mérten mindent háttozzam. Hiszen nem a törvény útján
ránynak tartok. Érte mindent elvetetváltam igazzá, hanem a Jézus Krisztem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy
tusba vetett hit révén. Isten ugyanis a
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hit által tett igazzá, hogy megismerjem
őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget.
Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a
feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék,
de futok utána, hogy magamhoz ragad-

jam, ahogy Krisztus is megragadott
engem. Testvéreim, nem gondolom,
hogy máris magamhoz ragadtam, de
azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem
van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi
hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi
Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! (Joel 2, 12-13)
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8, 1-11)
Az írástudók és a farizeusok meg akarnak győződni arról, hogy Jézus alkalmazza-e a mózesi törvény szigorát egy házasságtörő nővel szemben. Ugyanakkor nem ismerik bölcsességét. Ő nem azért jött, hogy a Törvényt alkalmazza, hanem hogy a tökéletesség útját
megmutassa. A Törvény a bűnös halálát követelte, Jézus azonban a megtérés lehetőségére
mutat rá. Válasza olyan, hogy mind a vádlók, mind a vádlott elgondolkozhatnak rajta. Az
első követ a sértett fél vagy a tanú dobhatta. Ez alkalommal a vádlók lelkiismeretükben
nem érzik magukat feljogosítva, hogy ezt megtegyék.
Abban az időben: Jézus kiment az
Olajfák-hegyére. Kora reggel újra
megjelent a templomban. A nép köréje
sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje.
Odaállították középre, és így szóltak
hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell
kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt
azért kérdezték, hogy próbára tegyék,
és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az
ujjával írni kezdett a földön. Ők azon-

ban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ,,Az vesse
rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább
írt a földön. Azok meg ennek hallatára
egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol
vannak, akik vádoltak téged? Senki
sem ítélt el?” ,,Senki, Uram” - felelte az
asszony. Erre Jézus azt mondta neki:
„Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne
vétkezzél!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Ma, gyűjtés a Szentföld javára – köszönjük a Testvérek nagylelkű adományait!
Ferenc pápa megválasztásának évfordulója – 2013 – a Testvérek imáiba ajánlva apostoli küldetését, megerősítő szolgálatát.
 Élelmiszergyűjtés a rászorulók javára – köszönet – kérés - MKPK - Kérjük, hozzák el
a szentmisékre tartósélelmiszer felajánlásukat. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz. Köszönjük az eddigi nagylelkű támogatást!
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.
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 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.
 Bibliaóra– felnőtt hittan – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órától.
 Keresztút –pénteken - 1745 – a vezetésével. Szentmise: P. Czeglédi Zsolt, piarista.
 Városi Keresztút – A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészég március 18-án, pénteken
19 órától újra megszervezi a Városi Keresztutat. Az idei passiójárás az Alsóvárosi Ferences templomtól fog indulni és utolsó állomása ezúttal a Dóm-téren lesz. A városi keresztút
az Irgalmasság Éve alkalmából megnyitott szent kapun keresztül fog megérkezni a Fogadalmi templomba. Az egyes stációk szövegeit idén is a szegedi plébániák közösségei, lelkiségi mozgalmak tagjai és a papnövendékek imádkozzák, akik ezúttal a tizennégy stációnál, az irgalmasság tizennégy cselekedetéről fognak elmélkedni.
 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.
 Virágvasárnap – Urunk bevonulása Jeruzsálembe - a nagyhét kezdete
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 – délelőtt a Dómban olajszentelési szentmise/ 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 Szent József Kórus énekel, kereszthódolat, szentáldozás, csendes virrasztás.
● Nagyszombat – szentsír látogatás délután 4 óráig. Gyónási lehetőség délelőtt 9 – 12 -ig.
● Húsvét vigíliája - /óraállítás!/vasárnap hajnalban fél 5 órakor /tűzszentelés, igevirrasztás, szentmise, agapé/.
● Húsvétvasárnap – szentmisék reggel 8, 10, este fél 8 -kor.
● Húsvéthétfő – szentmisék reggel 8, - és este fél 7 órakor.
KIÁLLÍTÁS – KÖSZÖNET
• Pályázati ügyintézőinknek: Feje Krisztina, Kissné Terézia, Szerediné Rugási Éva
• A kiállításhoz képek és szakmai tanácsok: Dávid Szaniszla, id. Bak Istvánné Gabi,
Glässerné nagyillés Anikó, dr. Mezey András, JTMR Levéltára.
• A kiállítás kivitelezőinek: Kiss Ágoston: fotók keretezése, feliratozása, Kereszt fotók
elrendezése, felkasírozása, feliratozása, képek rögzítése a falra.
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• Frauhammer Krisztina: fotók beszerzése, képek előhívattatása, vásárlások, tablók készítése, szövegek gépelése, nyomtatása, megnyitó lebonyolítása.
• Magyar Adélnak: gyerek rajzok kasírozása, feliratozása, felrögzítése a paravánra
• Zsoltné Kender Tünde: a helyszínen a rajzok, fotók felrögzítése a paravánokra, gyerekek előadása a megnyitón.
• Bak István és Gabriella: emléklapok körbevágása.
A többiek süteményt hoztak (Bernáthék, Nagy László).
• Bakné Feje Krisztinának, Bak Gábornak: szervező és kivitelező munka összefogása,
fizikai kivitelezése.
• Hangszeres muzsika a megnyitón: Bak Zsófi és Flóra, Nagy Róza, Zsolt Ádám.
Köszönet mindazoknak, akik rajzoltak, fényképeztek, akik jelen voltak, akik jelen voltak a megnyitón, megnézték a kiállítást.
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/
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/– 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 14. hétfő: 700 élő Annáért és családjáért; 1830 saját szándékra ● Március 15.
kedd: 700 + András l.ü.; 1830 + Julianna, Ferenc és + szülők l.ü. ● Március 16. szerda: 700
élő Máriáért és családjáért; 1830 + édesanyáért és élő családjáért ● Március 17. csütörtök:
700 adakozó szándékáért; 1830 Társaság szándékra ● Március 18. péntek: 700 + József és
családja élő valamint + tagjaiért; 1830 + édesapáért és fiáért
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

