22/2015

SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

2015. MÁJUS 31.

KEZDŐÉNEK Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk.
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 4, 32-34. 39-40)
Az ószövetségi kinyilatkoztatás alaptétele az, hogy Isten az egyetlen örök létező és hozzá
hasonló nincs sem égben, sem földön. Kilétéről, erejéről és az ember iránti szeretetéről
természetfeletti jelek kíséretében adott tanítást. Az ember imádással és engedelmességgel
tartozik Istennek. Az ószövetségi nép jövője ehhez az engedelmességhez volt kötve, de
ugyanúgy mindnyájunk üdvössége is.
Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket,
amelyek előtted voltak, attól a naptól
kezdve, hogy Isten embert teremtett a
földre! Vajon az ég egyik határától a
másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e
olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent
lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, - és életben maradt? Volt-e valaha
is olyan Isten, aki megtette, hogy egy
népet kivezessen egy másik nép köréből; megpróbáltatásokkal, jelekkel és

csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és
kinyújtott karral, nagy csapásokkal,
ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette
Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd
meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az
égben és lenn a földön az Úr az Isten,
senki más!
Tartsd meg parancsait és törvényeit,
amelyeket ma parancsolok neked, hogy
jól menjen sorod, és majd utánad
gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj
azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott. /Zsolt 32./
Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
E: Az Úr szavára lett a mennybolt, * szája leheletére a csillagok ezrei.
Mert csak szólt és meglettek, * parancsolt és létrejöttek.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8, 14-17)
Isten a teremtményt gyermekévé fogadta a Krisztusban végbevitt megváltás által. Erre a
természetfeletti méltóságra úgy emel föl, hogy Fiának Lelkét ajándékozza nekünk. A Szentlélek jelenléte a biztosítéka annak, hogy Istent valóban atyánknak nevezhetjük, és hogy
gyermeki bizalommal imádkozhatunk hozzá.

2

22/2015. MÁJUS 31.

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten
fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok
ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek,
hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így: „Abba,
Atya!”A Lélek maga tesz tanúságot lel-

künkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor
örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy
vele együtt meg is dicsőüljünk.

ALLELUJA Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van,
aki volt, és aki eljön újra.
+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 28, 16-20)
A keresztség kiszolgáltatásának formája mutatja, hogy az apostoli egyház kezdettől fogva
vallotta a Szentháromság titkát, hogy az egyetlen Isten három személy: Atya, Fiú, Szentlélek. A titkot úgy kell felfogni, mint Isten belső életének végtelen gazdagságát. Ő öröktől
fogva ismeri magát, kimondja magát örök szavában, s ez a Fiú születése; továbbá szereti
végtelen tökéletességét a Fiúban, s ez a kölcsönös szeretet a Szentlélek személye.
Abban az időben: A tizenegy tanítvány
elment Galileába, fel arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amikor
meglátták őt, leborultak előtte a földre.
Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt
mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért

most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
meg őket mindannak megtartására,
amit parancsoltam nektek! És íme, én
veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Tiszavirág Egyesület gyűjtése – „2011-ben alakult Szegeden a „Tiszavirág” ökumenikus közösség, melyben egyetemisták foglalkoznak fogyatékkal élő fiatalokkal és családjaikkal. A közösség a Testvérek anyagi segítségét kéri a közösség nyári táborához. Az idén
ötödször szervezzük meg a tábort, mely a szülőknek is kikapcsolódást jelent a hétköznapokból, a sérülteknek pedig nem csak egy nyári élmény, hanem egyben lehetőség baráti
kapcsolatok kialakítására. Az egyetemistáknak alkalmat ad a felelősségvállalásra.”
 Megemlékezés az I és II. világháborús hősökről - május 31-én, délelőtt fél 12 órakor
az Aradi Vértanúk terén /Hősök Kapuja/. Szeretettel hívják a testvéreket.
 Június - Jézus Szíve tisztelet hónapja – a hétköznapi szentmisék előtt negyed 7 - kor
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Jézus tulajdonságairól elmélkedve kérjük, tegye szívünket hasonlóvá az övéhez. A rendi Konstitúció előírja,
hogy a jezsuita közösségek minden Jézus Szíve ünnepen újítsák meg felajánlásukat. Ezen
az ünnephez kapcsolódóan, június 14-én, vasárnap a 10 órai szentmise keretében, a templomi közösséget is felajánljuk Jézus Szívének.
 Szent Jusztin vértanú / + Róma, 166. / – emléknapja hétfőn.
 Imaalkalom a templom közösségéért – Taize-i és a KÉK Csoportok szervezésben június 1., hétfőn, az esti szentmise után fél 8-tól Szent Ignác Kápolnában.
 Lwanga Szent Károly és társai vértanúk /1885. november 17. és 1887. január 27. között/ – emléknapjuk szerdán.
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 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Szent Bonifác püspök, vértanú / Wessex (Anglia), 672/73. + Dokkum (ma Hollandia),
754. június 5. /– emléknapja pénteken.
 A Rózsafüzér Társulat titokcseréje – június 4. –án, szombaton délután fél 6 órakor.
 Krisztus Teste és Vére – Úrnapja – a következő vasárnapon.
 Csoportvezetői találkozó – június 8-án, hétfőn fél 5 órakor.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 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 6 órától a rendházi alagsorban.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök és péntek reggel 8 órakor, a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
AZ IMAAPOSTOLSÁG JÚNIUSI SZÁNDÉKAI
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott: Egyetemes: Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek.
Evangelizációs: Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életüket felajánlják a papságra vagy szerzetességre.
„Egy késő őszi este a mezőn keresztül vezet utad. Sötétség borul a tájra, s az idő hidegre
fordul. Ebben a holt világban a lélek egészen egyedül érzi magát. Ösztönös erővel keres
maga körül valamit, amihez hozzátapadhatna, de sehonnan sem érkezik válasz. A kopaszon álló fa, a hideg hegylánc, a puszta síkság, - minden kihalt. Ő az egyedüli élő köröskörül a pusztaságban. Ekkor egy fordulónál hirtelen fény ragyog föl... nem a lélek szólítottae elő? Nem úgy tűnik-e föl, mintha felelet volna a lélek keresésére? Mint valami régvárt,
hozzátartozó valóság?
Vagy pedig késő este a homályos szobában ülsz. A falak szürkén, részvétlenül meredeznek, a bútorok némák. Ekkor jól ismert léptek zaja üti meg füledet, egy ügyes kéz megigazítja a kályhát, bent sercegni kezd, felcsap a láng... Nemde egyszerre mindent átváltoztat? Minden lelket kapott. Mintha egy halott ember arcán az élet biztató sugara villanna
föl. Igen, a tűz rokon az élővel, a mi élő lelkünk legtisztább jelképe, jelképe mindannak,
amit mi bensőleg, elevenen megtapasztalunk: meleg és ragyogó, és mindig mozog, mindig
fölfelé tör. Ha azt látjuk, hogy a lángnyelv szüntelenül fölfelé csapdos, hogy minden légáramnak enged ugyan, de mégsem lehet eltéríteni attól, hogy fölfelé törjön, hogy fönt lo-
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bog és meleget áraszt magából, nem érezzük- e meg, hogy a tűz mélységesen rokon azzal
a bensőnkben levő valamivel, ami szintén fényesen ég, világít és fölfelé tör, mégha a körülötte levő alacsony hatalmak közben-közben le is nyomják? És ha látjuk, hogy a fény hogyan hatja át az egész környezetet, hogyan élteti és nemesíti át azt, hogyan lesz mindennek
élő középpontjává, bárhol gyulladjon is meg, nem ismerjük-e föl itt annak a bennünk levő
titokzatos világosságnak szimbólumát, amely azért gyulladt ki ebben a világban, hogy
mindent átjárjon és mindennek hazát adjon, otthont teremtsen?
Igen, így van a dolog. Úgy ég a láng, mint szimbóluma a mi belső világunknak, a bennünk levő törekvő, világító, erős valóságnak: a szellemnek. Bárhol találkozunk is a lánggal, úgy érezzük, hogy lobogásával és fényével úgy szól hozzánk, mint valami élő. És ha a
saját életünket akarjuk kifejezni, ha saját életünket akarjuk valahol megszólaltatni, lángot
gyújtunk.
Így azután megértjük azt is, hogy ott is égnie kell a lángnak, ahol tulajdonképpen nekünk is mindig lennünk kellene: az oltár előtt. Ott kellene állnunk, imádkozva, figyelmesen, összegyűjtve magunkban mindent, ami tiszta és erős, abban a titokzatos szent istenközelségben. Isten szeme rajtunk, s a mienk Őrajta. Legalábbis így kellene lennie a mi részünkről. Ezt azáltal ismerjük el, hogy meggyújtjuk ott a lángot, mint saját életünk jelképét
és kifejezését.
Gondoltál-e már arra, hogy az a lángocska ott az örökmécsesben - te vagy? Hogy a te
lelkedet jelenti? A földi láng egymagában semmit sem mond Istennek. Teneked kell azt
megtenned Isten felé fordult lelked kifejezőjévé. Az istenközelség eme szent helyén kell
igazában égnie a lelkednek, ahol egészen érte él, egészen lánggá, fénnyé alakul át Őérte.
Lelkednek annyira otthon kell itt lennie, hogy az a csendes láng ott fenn a mécsesben valóban a te bensődet fejezze ki.
Feszítsd meg erőidet, hogy ez sikerüljön. A dolog nem olyan könnyű. De ha csak egy
kicsit is közelebb jutottál hozzá, akkor a világító csendesség eme pillanatai után nyugodtan
térhetsz vissza újra az emberek közé. A láng ott marad az istenközelség szent helyén, s te
így szólhatsz Istenhez: ,,Uram, ez az én lelkem, mindig Nálad marad.” R. GUARDINI, A
láng (Örökmécs)
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Június 1. hétfő: 700 + Tamás l.ü. ; 1830 + templomi munkatársak l.ü. ● Június 2. kedd:
700 élő családtagokért; 1830 + Domonkos és Lenke l.ü. ● Június 3. szerda: 700 + József és
+ szülők l.ü.; 1830 + tanárok lü. ● Június 4. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 UNUM
szándékra ● Június 5. péntek: 700 + Endre l.ü.; 1830 élő és elhunyt családtagokért ● Június 6. szombat: 700 élő és elhunyt családtagokért; 1830 elhunyt édesapa 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

