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A KÖRMENET EVANGÉLIUMA Szent Lukács könyvéből (Lk 19, 28-40)
Jézus az utolsó húsvétra megy Jeruzsálembe. Bevonulása diadalmenet, de útjának vége a
keresztre feszítés és a feltámadás. Ő jól látja a jövőt, tudatosan vállalja a keresztutat, s ezzel meg akarja erősíteni tanítványait. A nép lelkesedése csodáinak szól. Ő már annyira
igazolta magát, hogy a kövek szólalnának meg, ha az emberek hallgatnának. De azt is tudja, hogy ez a lelkesedés még nem igazi hit, hanem földies várakozás.
Abban az időben: Jézus folytatta útját
Jeruzsálem felé. Amikor Betfage és
Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért,
amelyet Olajfák-hegyének hívnak, előreküldte két tanítványát. Ezt mondta
nekik: „Menjetek a szemközti faluba.
Amint beértek, találtok egy megkötött
szamárcsikót, amelyen ember nem ült
még soha. Oldjátok el és vezessétek ide.
Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért
oldjátok el, mondjátok azt, hogy az
Úrnak van rá szüksége.”
A küldöttek elmentek és úgy találtak
mindent, ahogy ő megmondta. Amikor
eloldották a szamarat, a szamár gazdái
megkérdezték tőlük: „Miért oldjátok el
a szamarat?” Azt felelték: „Szüksége

van rá az Úrnak”, és elvezették Jézushoz. Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust.
Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az Olajfák-hegyének lejtőjéhez, a tanítványok
egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak:
„Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség
a magasságban!” A tömegből néhány
farizeus azt mondta neki: „Mester,
intsd le tanítványaidat!”
Jézus azt felelte: „Mondom nektek:
ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak
megszólalni!”

KEZDŐÉNEK Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek kezükben pálmaágakkal. És kiáltoztak hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 50, 4-7)
A próféta ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy
hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése 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 tanít-

ványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el
arcomat azok elől, akik gyaláztak és le-
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köpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért
nem vallok szégyent. Arcomat megke-

ményítem, mint a kőszikla, s tudom,
hogy nem kell szégyenkeznem.''

VÁLASZOS ZSOLTÁR Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 2, 6-11)
Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetési: 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, mégpedig a kereszthalá-

lig. 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)
+ A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint (Lk 22,
14-23, 56)
Lukács úgy mutatja be Jézust a szenvedés idején, mint a szolgáló szeretet mintaképét, s
mint Isten irgalmának kinyilvánítóját Az Oltáriszentség rendelésénél hivatkozik arra, hogy
a földön ez az ő utolsó szeretetlakomája tanítványaival, de az örök élet lakomáján újra
együtt lesz velük.
TEMPLOMUNK HÍREI
 Gyűjtés a Szentföld javára – köszönjük a Testvérek nagylelkű adományait!
 Karitász – segítés – 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.
 Gyóntatás a nagyböjt során, az irgalmasság évében – papjaink minden szentmisével
kapcsolatban rendelkezésre állnak, valamint egyéni megbeszélés alapján, ill. nagyszombaton délelőtt 9-12 óra között.
 Szentsír-állítás, takarítás – szerdán délelőtt 8 órától. Szeretettel hívjuk a testvéreket.
 Imaiskola – felnőtt hittan – szerdán, az esti szentmise után.
 Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét, Húsvét
után, április 4-én ünnepeljük.
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.
● Olajszentelési püspöki szentmise a Dómban – nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor.
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SZENT HÁTOMNAP – A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE:
● Nagycsütörtök – az utolsóvacsora emlékmiséje este fél 7 órakor. A szentmise után közösségi virrasztás a Szent Ignác kápolnában – 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/.
HÚSVÉT NYOLCADA
● Húsvétvasárnap – szentmisék reggel 8, 10, este fél 8 -kor.
● Húsvéthétfő – szentmisék reggel 8, - és este fél 7 -kor.
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.
„A Szentírás az örök emberi tapasztalattal összhangban arra tanítja a nagy családot, az
emberiséget, hogy a haladás valódi kincs ugyan számára, de nagy kísértése is lehet: ha
megzavarodik az értékek rendje, és a jó a rosszal keveredik, akkor az egyes emberek és
csoportok már csak a maguk érdekét nézik, másokét nem.
Ez az oka, hogy a világ nem az igazi testvériség hazája, az emberiség nagyra nőtt hatalma pedig már magát az emberiséget fenyegeti pusztulással.
Ha tehát azt kérdezi valaki, hogy mi módon lehet fölébe kerekedni ennek a nyomorúságnak, a keresztények meggyőződéssel felelik: minden emberi tevékenységet, amelyet a
kevélység és a helytelen önszeretet szüntelenül megront, Krisztus keresztje és feltámadása
által kell megtisztítani és tökéletessé tenni.
Az ember, ha egyszer megváltotta őt Krisztus, és új teremtménnyé alakította a Szentlélek, igenis szeretheti Isten teremtményeit, kell is szeretnie. Ezeket ugyanis Istentől kapja;
tisztelettel szemléli, mint kerül ki valamennyi Isten keze alól.
Hálát ad értük a Jótevőnek; a szegénység szellemében a lélek szabadságával használva
és élvezve a teremtett dolgokat, a legigazibb módon jut birtokába a világnak: mint akinek
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semmije sincs, de mindene megvan. Hisz minden a tietek. Ti viszont Krisztuséi vagytok,
Krisztus pedig az Istené (1 Kor 3, 22-23).
Az Isten Igéje ugyanis, aki által lett minden, megtestesült, itt lakott az emberek földjén,
vagyis ízig-vérig emberként lépett be a történelembe, azt magához emelve és önmagában
újra összefogva. Ő nyilatkoztatta ki nekünk, hogy az Isten szeretet (1 Jn 4, 8), egyúttal arra
tanít minket, hogy az ember tökéletesedésének, és következőleg a világ átalakításának
alaptörvénye az új parancs: a szeretet. […]
[…] Krisztus, aki feltámadásával átvette uralmát – ő kapott meg minden hatalmat égen
és földön –, Lelkének erejével mindjárt működni kezdett az emberek szívében: nem csupán a túlvilág vágyát ébreszti fel, hanem éppen ezáltal élteti, megtisztítja és erősíti a nemes
kezdeményezéseket, amelyekkel az emberiség nagy családja emberségesebbé teszi a maga
életét, és e célja szolgálatába állítja az egész földet.” /Gaudium et spes kezdetű, az Egyház
és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójából (Nn. 37-38) Az ember tevékenységét a húsvéti misztériumban kell nemesebbé tenni/
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN
● JANUÁR: perselypénz: 398 550 Ft, adomány magánszemélytől: 10 000 E Ft, miseszándékok: 26 950 Ft, kamat; 75 Ft; ●Bevételek összesen: 435.575; ● Kiadások január
hónapban: a.) havonta ismétlődő költségek: Rezsi 137 070 Ft ( gáz 75 806 Ft, áram 32
016 Ft, víz 12 920 Ft, telefon 16 330 Ft); Gondnok munkáltatói bérköltsége: 88 415 Ft;
zenei szolgálat: 60 000 Ft; Liturgikus anyagok: 16 675 Ft; Takarítóanyag, háztartás: 15
640 Ft; Irodai ktg-k: 31 370 Ft; Banki ktg: 1 545 Ft; Élelem: 9 300 E Ft; Karbantartási
anyagok: 15 975 Ft; Újság 3 240 Ft; b.) egyszer adódó költségek: Egyházmegyének küldés a szír keresztények javára 50 000 Ft; ● Kiadások összesen: 429 230 Ft-t tettek ki.
● FEBRUÁR: Perselypénz: 321 550 Ft; adomány magánszemélytől: 12 000 E Ft; JTA-tól
1%-ból 150 000 Ft; ● Bevételek összesen: 483 550 Ft ● Kiadások február hónapban:
a.) havonta ismétlődő költségek: Rezsi: 72 783 Ft ( áram 47 755 Ft, víz 7 830 Ft, telefon
9 824 Ft, szemét 7 374 Ft); Gondnok munkáltatói bérköltsége: 85 833 Ft; a zenei szolgálat:
40 000 Ft; Liturgikus anyagok: 14 110 Ft; Takarítóanyag, háztartás:1 775 Ft; Irodai ktg-k:
14 460 Ft; Banki ktg: 1 230 Ft; Élelem: 2 300 Ft; Karbantartási anyagok: 1 970; b.) egyszer adódó költségek: A Szív éves előfizetés 29 400 Ft, Egyházmegyének küldés a szír
keresztények javára: 30 000 Ft; Egyházmegyének küldés a katolikus iskolák javára:
60 000 Ft; CD-s rádiómagnó: 10 000 Ft; Projektor önrész: 68 000 Ft; Dugulás elhárítás:
19 050 Ft; Mozgásérzékelős reflektor: 4 690 Ft ● Kiadások összesen: 455 600 Ft.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Március 21. hétfő: 700 -; 1830 + Kovács Zsuzsa lü. ● Március 22. kedd: 700 -; 1830 - ●
Március 23. szerda: 700 -; 1830
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.
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