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KEZDŐÉNEK Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek
láttára jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, Alleluja. (ApCsel 1,11)
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 1, 1-11)
Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi
már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi Teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten
közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a
Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.
Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen
megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a
mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven
napon át ismételten megjelent nekik, és
beszélt az Isten országáról. Amikor egy
alkalommal együtt étkezett velük,
megparancsolta nekik, hogy ne hagyják
el Jeruzsálemet, hanem várjanak az
Atya ígéretére, amelyről, mint mondta,
tőlem hallottatok: „János csak vízzel
keresztelt, de ti néhány nap múlva a
Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani
Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a

ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya
szabta meg a saját tetszése szerint. De
amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő
tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a
szemük láttára fölemelkedett, és egy
felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem
láthatták. Miközben feszülten figyelték,
hogyan emelkedik az égbe, egyszerre
két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt
tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az
égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe
ment.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. /Zsolt. 46/
Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten.
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1, 17—23)
Az apostol imádkozik, hogy a keresztények megkapják a világosságot hitük értékeléséhez.
megértsék, hogy milyen reményre hívott meg Isten, milyen örökséget szánt nekünk az örök
életben, és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja. Ezt az erőt bemutatta Jézus feltámasztásában és megdicsőítésében. De amit a fővel megtett, azt megteszi a
titokzatos test tagjaival is.
Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek
a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét,
hogy megismerjétek őt!
Gyújtson világosságot lelketekben,
hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a
fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy
az ő hatalma mirajtunk, hívőkön.
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta

meg, amikor a halálból feltámasztotta
őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé
emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak,
nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
Mindent lába alá vetett, őt magát
pedig az egész Egyház fejévé tette: ez
az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.

ALLELUJA Jézus mondja: + Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én
veletek vagyok a világ végéig. (Mt 28, 19a. 20b)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 16, 15-20)
Teljesedett a jövendölés, hogy Isten a Messiást megdicsőíti, jobbjára ülteti (Zsolt 110, 1).
Az evangéliumot minden teremtménynek'' hirdetni kell. Benne van az állítás, hogy Jézus az
egész teremtett világ Megváltója és az üdvösség egyedüli közvetítője. A hittel fogadható,
mert a kinyilatkoztatásnak megvannak a bizonyítékai. Ezért aki tudatosan visszautasítja,
kiteszi magát a kárhozat veszélyének. A hitet egyúttal karizmatikus erők is kísérni fogják,
amelyek igazolják, hogy Jézus valóban a mennyben van és irányítja az Egyház életét.
Abban az időben: Jézus megjelent a
Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami

mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik
a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a
mennybe, és helyet foglalt az Isten
jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az
igehirdetést megerősítette a jelek által,
amelyek kísérték őket.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Májusi litániák – Szűz Mária a keresztény ősmintája – köszöntése – elmélkedés a keresztény ember - jelesül Mária – tulajdonságairól – minden hétköznap este negyed 7 órakor, az esti szentmise előtt. Vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor.
 Mária kongregáció – tevékenysége átmenetileg szünetel – 11.400 Ft –ot ajánlott fel jótékonysági célra a közösség vezetője Dr. Királyné Etus, a Kongregáció pénztárának fenn-
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maradó összegét. Köszönjük a sok évtizedes hűséges támogatást, példaadást és imát! Köszönjük P. Deák Ferenc SJ-nek, hogy lelkileg kísérte a Kongregáció működését.
 Pünkösdi kilenced – kezdődik pénteken, az esti szentmisében. Különböző szerzetesrendek mutatkoznak be. A szentmisében tanúságtétel, s a szentmisét követően szentségimádás. Imádkozzunk templomi közösségünk bérmálkozóiért a kilenced alatt is: Dani Tamás,
Kakuszi Sára, Kedves Adél, Kiss Márton, Szeredi Gabriella, Szigeti Erika, Vili Cseperke.
 P. Henri Boulad SJ. – Előadása – 2015. Május 20. - A témája: Ant-Destiny - Előadása
május 20.-án, szerdán 1830-kor. Ezen a napon a szentmise fél 6 órakor kezdődik, s előtte 5
órakor szentségimádás
 Szent Rita emléknapja – pénteken.
 Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú – emléknapja szombaton.
1% Magyar Katolikus Egyház: 0011, Jézus Társasága Alapítvány: 18064333-2-42.
 Biciklitúra új időpontja május 23. - Szeretettel várjuk az itthon lévőket – Tiszasziget –
Mélypont! Indulás reggel 9 órakor a templom elől – érkezés néhány órával később.
 Máriagyűd –Ha tehetik, kérjük, fizessék be az útiköltséget, mely 3000 Ft. Egésznapi
élelem, ivóvíz. Indulás reggel 7 órakor a templom elől, érkezés este 7 óra körül. Program:
beszélgetés, csendes szakaszok, közös ima a buszon. Máriagyűdön szentmise, ebéd, keresztút, vetélkedő. Visszafelé, ha az idő engedi, benézünk Bajára.
 Megemlékezés az I és II. világháborús hősökről - május 31-én, délelőtt fél 12 órakor
az Aradi Vértanúk terén /Hősök Kapuja/. Szeretettel hívják a testvéreket.
 Imaalkalom a templom közösségéért – Taize-i és a KÉK Csoport szervezésben június
1. hétfő esti szentmise után 19.30-tól Szent Ignác Kápolnában.
II. PÜNKÖSDI KILENCED – „SZERZETESSÉG - ISTEN AJÁNDÉKA AZ EGYHÁZNAK”
DÁTUM
Május 15. péntek, 1830
Május 16. szombat, 1830
Május
1930

17.

REND
Minoriták
Arthur a.
P. Bohán

KÓRUS
– Cinkék /Surinás István/

vasárnap, Jezsuiták –
Hess I.

Május 18. hétfő, 1830

Boldogasszony
Iskolanővérek
30
Domonkos nőMájus 19. kedd, 18
vérek
30
Jezsuiták –
Május 20. szerda, 17
A. Boulad
–
Május 21. csütörtök, Jezsuiták
30
Inigo Csop.
18
30
Piaristák – KeMájus 22. péntek, 18
serű a.
30
Május 23. szombat, 18 Ferencesek Fr. Zatykó

Schola Sancti Nicolai
/Aranyosi – Vitéz Gellért/
Szt. József Templom
gitáros Ének- és zenekara /Dr. Poór/
Karolina Iskola Lánykara /Lázár Tamás/
SZTE ZMK Gregorián
Együttese /Szudi M./
Újszegedi Szt. Cecília
Kórus /Szántó Lajosné/
Liszt Ferenc Kamarakórus /Balázs Szilvia/
Szt. Erzsébet templom
Szkókája /Pechán Z./
Szt.
Kinga
Schola
/Gábor - Kneip Rita/

VENDÉGLÁTÓ
KÉK

Mónika
Gerinctorna

Karitász
KÉK
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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 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.

A TEMPLOM BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÁPRILIS HÓNAPBAN
BEVÉTEL: Perselypénz 293,65 E Ft, adomány magánszemélytől 10 E Ft, bérleti díj 29,7
E Ft, összesen 333,3 E Ft. KIADÁSOK: a) havonta ismétlődő költségek: Rezsi 210,34 E
Ft ( gáz 153,76 E Ft, áram 36,6 E Ft, víz 10,4 E Ft, telefon 9,6 E Ft); A gondnok munkáltatói bérköltsége 147,4 E Ft, a zenei szolgálat költsége 55 E Ft. Liturgikus anyagok, gyertya, virág: 6,2 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 3,5 E Ft. Irodai ktg-k: 40,7 E Ft. Banki ktg
3,6 E Ft. Élelem: 9,2 E Ft. Karbantartási anyagok: 19,3 Ft. Egyszeri költségek; Kávéfőző
javítása 20 E Ft, zongorahangolás: 15 E Ft, sekrestye küszöb 14 E Ft, felülvilágító ablak
kinyitása 163,7 E Ft.; Mindösszesen a kiadások 707,8 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Május 18. hétfő: 700 beteg Erzsébet gyógyulásáért; 1830 - ● Május 19. kedd: 700 családtagokért; 1830 Magdolna gyógyulásáért. ● Május 20. szerda: 700 Magdolna gyógyulásáért;
1830 + Éva l.ü. ● Május 21. csütörtök: 700 SJ szándékra; 1830 elhunyt édesanya l.ü. ● Május 22. péntek: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 elhunyt nagyszülőkért, családtagjaikért és élő családtagokért ● Május 23. szombat: 700 + Ida l.ü; 1830 –
„Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot
csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a
mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4). Máskor meg
azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35). Miért ne fáradoznánk mi is
úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már
vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi,
amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk.” /Szent Ágoston püspök beszédeiből/
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

