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KEZDŐÉNEK Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.
A KÖRMENET EVANGÉLIUMA Szent Márk könyvéből (Mk 11, 1-10)
Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Márk szerényen felsorolja az eseményeket. Máté ünnepélyesebb, ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Jézus
úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító. (Zak 9, 9.) Ő Dávid Fia, aki az
Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. A tömeg lelkesedésében már
benne van az Egyház hódolatának kifejezése is.
Abban az időben: Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák-hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba.
Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még
nem ült. Oldjátok el és vezessétek ide.
Ha valaki szólna, hogy mit tesztek,
mondjátok, hogy az Úrnak van rá
szüksége. Erre mindjárt elengedi.” El is
mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót.
Eloldották. Azok közül, akik ott ácso-

rogtak, valaki megkérdezte: „Miért
oldjátok el a szamarat?” Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre
elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a
lombos faágakat, amelyeket a réten
vágtak.
Akik előtte jártak, és akik kísérték,
így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott, aki
az Úr nevében jön! Áldott atyánknak,
Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a
magasságban!”

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 50, 4-7)
A próféta „Jahve szolgájáról” beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy
hallja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak,
szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Magatartása engesztelés.
Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt
mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr
tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak.
Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hát-

ráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el
arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért
nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom,
hogy nem kell szégyenkeznem.''
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VÁLASZOS ZSOLTÁR Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Előénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja.
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg.
E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.
E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek.
Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erősségem siess és segíts.
E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, * a gyülekezetben dicsőítelek téged.
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, + magasztaljátok őt, Jákob fiai, Izrael minden
gyermeke félje őt.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 2, 6-11)
Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetést. Lemondott az Isten Fiának kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes engedelmességét. Ezzel érdemelte ki, hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön dicsőségébe.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel
való egyenlőséget nem tartotta olyan
dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló
lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, még-

pedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az
alvilágban, és minden nyelv hirdesse az
Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus
Krisztus az Úr.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, * és olyan nevet adott neki, *
amely fölötte áll minden névnek. (Fil 2, 8)
EVANGÉLIUM (Mk 14, 1-15, 47)
TEMPLOMUNK HÍREI
 Kovács Zsuzsa testvérünk halála – a feltámadás hitével, Isten irgalmába ajánlva Zsuzsa testvérünket, közöljük, hogy önkéntes sekrestyésünk, a Szent Mónika közösség vezetője szentségekkel megerősítve az elmúlt hétfőn elhunyt. Imáikba ajánljuk szerény és elkötelezett személyét. A (ma) 10 órai szentmisét az Ő lelke üdvéért ajánljuk fel.
 Agapé a vasárnap 8 órai mise után – szeretettel várjuk a Testvéreket.
 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.
 Mindennapok lelkigyakorlata - kedden, a szentmise előtt fél 6 órakor.
 Egyetemi hittan – közösség, beszélgetés, ima.
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 Olajszentelési – püspöki szentmise a Dómban – nagycsütörtökön /április 2-án/, de. 10
órakor.
 A Rózsafüzér társulat titokcseréje – április 4-én, nagyszombaton 3/4 3-kor lesz. 3 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
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.
A Rózsafüzér társulat titokcseréje 3/4 3-kor lesz. 3 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
● Húsvét vigíliája - vasárnap hajnalban fél 5 órakor /tűzszentelés, igevirrasztás, szentmise, agapé/.
● Húsvétvasárnap – szentmisék reggel 8, 10 /a szentmise után tojáskeresésre hívjuk a
gyerekeket/ és este fél 8 órakor.
● Húsvéthétfő – szentmisék reggel 8, 10 és este fél 7 órakor.
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 használnak, 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.
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 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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 30. hétfő: 700 -; 1830 + nagymama l.ü. ● Március 31. kedd: 700 + Jánosért halálának 1. éves évfordulóján; 1830 + szülők és testvérek l.ü. ● Április 1. szerda: 700 élő
családtagokért; 1830 + 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.
Bankszámlaszám: 11100104-92104941-37000004

