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KEZDŐÉNEK A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.
(Zsolt.80,17)
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből (Kiv 24, 3-8)
A szövetség ígérete az volt, hogy Isten népével marad és bevezeti az Ígéret földjére. Az áldozati vérrel való meghintés megpecsételte a szövetséget és jelezte annak szent voltát. A
régi szövetség előképe volt a Krisztus által megkötött új és örök szövetségnek, ahol Krisztus vére már valóban elveszi a világ bűneit és valóságos megszentelődést ad.
Miután az Úr közölte a feltételeket,
amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes lejött a helyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát
és parancsát. Az egész nép egy szívvel
felelte: „Az Úr minden szavát megtartjuk.'' Ezután Mózes leírta az Úr valamennyi törvényét. Másnap reggel a
hegy lábánál felállított egy oltárt és tizenkét emlékoszlopot Izrael tizenkét
törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy

égőáldozatot mulassanak be, és bikákat
ajánljanak fel az Úrnak békeáldozatul.
Mózes vette a vér felét és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét pedig
az oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek.
Ők kijelentették: „Követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol.” Erre
Mózes vette a vért, meghintette vele a
népet, és így szólt: „Ez annak a szövetségnek vére, amelyet az Úr mindezen
igék alapján kötött veletek.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül. /Zsolt 115/
Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
E: Drága dolog az Úr színe előtt, * szentjei dicső halála.
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjeltörted.
E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 9, 11-15)
Krisztus egyszerre főpap és áldozat. Saját vérével pecsételte meg az új szövetséget, amely
már az egész emberiségnek szól, és amelynek tárgya az üdvösség. Áldozata a bűnbánat
forrása is, s ezzel alkalmassá tett bennünket arra, hogy tiszta lélekkel szolgáljunk Istennek.
Ő a mennyei szentélybe vitte be az engesztelés vérét, s ezzel jogot szerzett arra, hogy a
mennyei haza örökösei legyünk. Testének és vérének vétele örökségünk záloga.
Testvéreim! Krisztus a ránk váró javak
főpapjaként jelent meg, s belépett abba

a nagyobb és tökéletesebb sátorba,
amelyet nem ember keze alkotott,
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vagyis nem ebből a világból való. Nem
a bakok vagy borjak vérével, hanem
saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és
bikák vére, meg az üsző hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja
lelkiismeretünket a holt cselekedetektől

Krisztus vére. Ő az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője.
Előbb azonban a régi szövetség idején
elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.

ALLELUJA Jézus mondja: + „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.” (Jn 6, 51)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 14, 12-16. 22-26)
Az utolsó vacsora részleteinek kijelölésével Jézus jelezte, hogy ismeri a jövőt. A szenvedést
is tudatosan vállalja mentáldozatot. A keresztáldozatot elővételezte az utolsó vacsorán a
kenyér és a bor jelképe alatt. Áldozati testét és vérét nyújtotta tanítványainak, s ezzel áldozatának is részeseivé tette őket. Az Oltáriszentség rendelésének célja az, hogy a keresztáldozat engesztelő ereje megmaradjon az Egyházban, s hogy mi is utánozzuk Krisztus áldozatos lelkületét.
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt
feláldozzák, tanítványai megkérdezték
(Jézust): „Mit akarsz, hová menjünk,
hogy elkészítsük számodra a húsvéti
vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a
városba. Találkoztok ott egy emberrel,
aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg
a házigazdának: A Mester kérdezi,
hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti
vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A ta-

nítványok elmentek, s a városba érve
mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát.
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a
szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az
én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát
adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez
az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Bizony mondom nektek: nem iszom
többé a szőlő terméséből addig a napig,
amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Krisztus Urunk Szent Teste és Vére főünnepe – Jézus valóságos, lényegi jelenléte az
Eucharisztiában. „A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok (†1088)
tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak
jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal
visszavonta. Ebben az időben Szent Julianna Ágoston-rendi szerzetesnővér magánkinyilatkoztatásban részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön legyen ünnepe Krisztus Testének és Vérének.
1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa (1261–64)

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – B ÉV

3

csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy
Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A véres
korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak
1312-ben készült el. Ennek ellenére A népi jámborság és a liturgia direktóriuma c. instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is
nehéz században erőforrást jelentett az Eucharisztia ezen kiemelkedő ünnepe. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztató kehelyben viszik az Oltáriszentséget, később már szentségtartót készítenek különleges díszítésekkel.” (Verbényi István/MK)
 Agapé - vasárnap a 8 óra szentmise után. Szeretettel hívjuk 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. Ezen az ünnephez kapcsolódóan, június 14-én, vasárnap a 10 órai szentmise keretében, a templomi közösséget is felajánljuk Jézus Szívének.
 Tiszavirág Egyesület gyűjtése – Köszönet – a gyűjtés eredménye, melyet ezúton is köszönünk: 192.830 eFt.
 Imaalkalom a templom közösségéért – köszönet – Taize-i és a KÉK Csoportoknak a
szervezésért, különösen is a koordinátoroknak, Szeredi Évának és a Szakács házaspárnak,
Andreának és Péternek, Vér Zsuzsinak a hangszeres közreműködésért és az imában aktívan résztvevőknek.
 Csoportvezetői találkozó – június 8-án, hétfőn fél 5 órakor.
 Szentmise a szegedi szerzetesek elhurcolásának 65. évfordulója alkalmából – szentmisére hívjuk a Testvéreket a Dómba, június 9-én 18.00 órai kezdettel. A szerzetesek évében emlékezünk meg a rendek működésének betiltásakor történt erőszakos cselekmények
elszenvedőiről, és imádkozunk azok kitervelőiért és végrehajtóiért.
http://www.szegedidom.hu/download/programok/2015-06-09_emlekmise.pdf
 Bibliaóra – szerdán, az esti szentmise után.
 Szent Barnabás apostol – emléknapja csütörtökön.
 Jézus Szentséges Szíve – főünnep - Ezen a napon a szentmisékhez kapcsolódóan elvégezzük a Jézus Szíve litániát. Június 14-én, vasárnap a 10 órai szentmise keretében, a
templomi közösséget is felajánljuk Jézus Szívének.
A Jézus Szíve tisztelet, szentháromságos lelkiség, mely evangéliumi küldetéstudattal a
társadalom erkölcsi megújulását tűzi ki célul Krisztus útját választva. Törekvése, hogy
megismerve és befogadva Jézus mentalitását, az Üdvözítő munkatársa legyen a teremtésből fakadó igazságosság helyreállításában. Itt nem egyszerűen a társadalom igazságossá
tételén fáradozunk Krisztussal, hanem Isten országa, az Üdvösség előmozdítását tűzzük ki
célul. Ehhez szükséges, hogy az egyén teljesen átadja önmagát a hit és a történelem Krisztusának, vele legyen, vele dolgozzon, vele engeszteljen. /ld. Fil 2, 5-11/A Jézus Szíve tisztelő arra törekszik, hogy egyre jobban megismerje, szeresse és kövesse Krisztust. Az
Evangélium befogadásával, szentségi élettel elmélyül a Krisztus-követésben és a vele való
együttműködésben az emberiségért. Cselekedetei, egyben az üdvösség tettei, melyek előmozdítják a szeretet művét, Isten országát. Jézus Szíve, az istenember szíve, amely az
ember testi-lelki mivoltának lényegét, mint az evangéliumi /erkölcsi/ élet forrását jelenti.
Ilyen értelemben használja a Szentírás is a "szív" szót.
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 A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve – emléknap. Ebben az évben Páduai
Szent Antal áldozópap, egyháztanító liturgikus ünneplése elmarad.
 Szent Antal-napi Liliomfesztivál és családi nap - 2015. június 13-án, szombaton az
Alsóvárosi Ferences Kolostor kertjében. Kézműves vásárral, játszóházakkal, virágkötőversennyel, méhészeti bemutatóval, bábjátékkal várjuk az érdeklődőket. A ferences
gyógyászati hagyományokkal a kolostori ispotályban lehet megismerkedni. A napot liliomszenteléssel egybekötött szentmise és táncház zárja. www.latogatobarat.hu
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taize-i imaóra a Szent Ignác kápolnában – este 8 órakor.
 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.
„Amikor ezt a kultuszt gyakoroljuk, Isten szeretetét nem csupán hálásan megköszönjük,
hanem szüntelenül meg is nyilunk e szeretet felé. Tesszük pedig azzal a szándékkal, hogy
életünk egyre jobban Hozzá alakuljon. Isten, aki "kiárasztotta szeretetét a nekünk adott
Szentlélek által" (Rom 5,5), fáradhatatlanul hív arra, hogy fogadjuk be szeretetét. Arra hív,
hogy teljesen szenteljük és kötelezzük el magunkat Krisztus üdvözítő szeretetének. Ez pedig Istennel való kapcsolatunknak a fő célja. Íme, ezért van az, hogy ez az Istennek önmagát feláldozó szeretetre irányuló kultusz pótolhatatlan jelentőséggel bír hitünkre és a szeretetben megvalósuló életünkre nézve, hiszen az Isten szeretetére irányul.” /XVI. Benedek
pápa, az imaapostolság 50 évfordulóján a Jézus Szíve tiszteletről/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Június 8. hétfő: 700 + Ernő l.ü.; 1830 + tanulótársak l.ü. ● Június 9. kedd: 700 + Péter
l.ü; 1830 + Róbert és + családtagok l.ü. ● Június 10. szerda: 700 + Julianna, Ferenc és Anna l.ü.; 1830 + Katalin l.ü. ● Június 11. csütörtök: 700 SJ. szándékra; 1830 + József l.ü. ●
Június 12. péntek: 700 -; 1830 élő Józsefért és családjáért. ● Június 13. szombat: 700 +
Margit l.ü.; 1830 + Antal, Anna és Ignác és élő és meghalt gyermekeikért
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