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BEVEZETŐÉNEK Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, Hogy szent nevedet magasztaljuk. (Zsolt 105, 47)
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 1, 4-5. 17-19)
A babiloni hadsereg ostromolta Jeruzsálemet, s neki az Istenbe vetett bizalomra kellett
hangolnia a népet. Jeremiás azért kapja küldetését ilyen meggyőző szavakkal: kiválasztottalak, megszenteltelek, olyanná teszlek, mint a megerősített város, mint a vasoszlop, mint a
szilárd fal. Akárhányan vannak ellened, én veled vagyok.
Jozija király napjaiban így szólt hozlönben én ijesztelek meg téged az ő
zám az Úr:
szemük előtt. Íme, én a mai napon erős
„Mielőtt megalkottalak anyád méhévárossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá
ben, már ismertelek; mielőtt világra
az egész országgal szemben: Juda kirájöttél volna, megszenteltelek, és prófélyai és főemberei ellen, papjai és egész
tául rendeltelek a nemzetek javára.
népe ellen.
Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és
Harcolni fognak ellened, de nem
mondd el nekik mindazt, amit parangyőznek le, mert veled vagyok és megcsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, küszabadítalak” - mondja az Úr.
VÁLASZOS ZSOLTÁR Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” /Zsolt 94/
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, + ahol atyáitok megkísértettek
engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.''
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 12, 31)
Jézus megfelelő kegyelmi erőkkel igazolta Egyházát. A különféle kegyelmi adományok
részben az Egyház belső életét tették mozgalmassá, részben kifelé bizonyítékul szolgáltak.
A hívők közül egyesek ezeket az adományokat saját kiváltságuknak tekintették, mások pedig fájlalták hiányukat. Az apostol ezért mutat rá a legnagyobb kegyelmi adományra, a
szeretetre, amelyet mindenki megkap és mindenki gyakorolhat.
Testvéreim! Törekedjetek értékesebb
adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szól-

hatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak
zengő érc vagyok vagy pengő cimba-
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lom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a
tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár
mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem. A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az
igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. A szeretet nem szűnik
meg soha. A prófétálás véget ér, a nyel-

vek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha
azonban elérkezik a tökéletes, véget ér
az, ami töredékes.
Gyermekkoromban úgy beszéltem,
mint a gyermek, úgy gondolkoztam,
mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a
gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan
látunk, akkor majd színről színre. Most
még csak töredékes a tudásom, akkor
majd úgy ismerek meg mindent, ahogy
most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez
a három, de közülük a legnagyobb a
szeretet.

ALLELUJA Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn
rabjainak szabad életet hirdessek. (Lk 4, 18)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 4, 21-30)
A názáretiek azért nem akarják Jézust elismerni, mert nem tudják, honnan való. Jézus arra
hivatkozik, hogy adományainak osztogatásában Isten teljesen szabad, nincs lekötelezve
senkinek. Kiemel két esetet az Ószövetségből, ahol Isten a pogányokkal éreztette jóságát,
nem a zsidókkal. Az igazi messiási eszme elismertetése nem könnyű.
Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában:
„Ma beteljesedett az Írás, melyet az
imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges
szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
,,De hát nem József fia ez?” - kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan
ezt a mondást szegezitek majd nekem:
Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy
tetteket, amelyeket – mint hallottuk –
Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a
hazádban is!” Majd így folytatta:
„Bizony mondom nektek, hogy egy
próféta sem kedves a maga hazájában.

Igazán mondom nektek, sok özvegy élt
Izraelben Illés idejében, amikor az ég
három évre és hat hónapra bezárult,
úgyhogy nagy éhínség támadt az egész
földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidom
Száreptában élő özvegyasszonyhoz.
Ugyanígy Elizeus próféta korában is
sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem
tisztult meg, csak a szíriai Namán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a
városon kívülre, és fölvezették arra a
hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő
áthaladt közöttük, és eltávozott.

TEMPLOMUNK HÍREI
 P. Bohán Béla SJ. - 80 éves – a 10 órai szentmisét ő mutatja be hálaadásként. Béla atya
1936. január 3-án született Nyírcsaholyban. Az egri kisszemináriumi évek után, a kecske-
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méti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1955-ben. Ez évben belépett Jézus Társaságába.
Politikai okokból 1959-ben, eltávolították a budapesti Központi Szemináriumból – társaival, nem vett részt a békepapi gyűlésen. Titokban, 1960-ban szentelte pappá Dr. UdóczyZadravecz István ofm, ny. tábori püspök. Állami engedély híján, kántorévek következtek,
majd egri főegyházmegyés szolgálat 1989-ig. Ez évtől, a legelsők között, az akkor még a
Szovjetunió részét képező Kárpátalján, a Munkácsi Egyházmegyében végzett úttörő lelkipásztori szolgálatot Rahón, Ungvárott és Berekszászon. 2010-ben ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját. 2011-től a szegedi rendház tagja. Ad multos Annos!
 Országos gyűjtés – köszönet a Testvérek nagylelkűadományaiért.
 Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe – kedden – könyörgő
nap szerzetesi hivatásokért – a „Szerzetesek éve” zárása – az esti szentmise előtt megszenteljük a hívek által hozott gyertyákat. Püspöki mise este 6-kor a Dómban.
 Egyetemista hittan – este fél 8-kor.
 Szent Balázs püspök és vértanú – emléknapja szerdán. A szentmisék után Balázsáldást adunk.
 Bibliaóra – felnőtt hittan (1) - szerdán az esti szentmise után. /Felnőtt hittan (2) = imaiskola/
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
 Szent Ágota szűz és vértanú – emléknapja pénteken.
 Elsőpéntek – a szentmisék után elvégezzük a Jézus Szíve litániát.
 Miki Szent Pál és társai vértanúk – emléknapjuk szombaton.
 Farsang vasárnapja – könyörgő nap a világ éhezőiért.
 A Szíriában élő rászorulók segítése – Kérjük, hogy az adományát helyezze borítékba
és névvel vagy név nélkül juttassa azt el február 2-ig saját templomába, vagy a plébániai
hivatalba. Amennyiben valaki banki átutalással vagy befizetéssel kíván csatlakozni a gyűjtéshez, ezt is megteheti „szíriai keresztények” megjelöléssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye számlájára (számlaszám: 11735005-26031527-00000000).
LEGYEN ÖN IS IDŐMILLIOMOS - KISS ULRICH SJ
Előadás az időgazdálkodásról - 2016. február 4, csütörtök 19:15 - (A mise után) a szegedi
Szent József templomban - /Dáni utca 3./ - Az előadó, közgazdász, társadalomkutató és
médiaszakember, korábbi vállalkozó és nagyvállalatok vezetője, 1988 óta jezsuita, és 12
éve tart vezetői szemináriumokat mind kkv-k vezetőinek, mind non profit szervezeteknek.
Az előadás egyúttal a Management by Jesus szeminárium bemutatója is, annak bevezető
és alapozó előadása. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
PÁLYÁZATI HÍRDETÉSEK
1.) Személyes, vagy közösségi emlékek gyűjtése: A templom hittan termeinek falát szeretnénk dekorálni és ehhez szükség lenne, hogy a Testvérek a Jezsuita templommal kapcsoltban személyes emlékeikről régi fotókat, levelet, újságcikkeket szíveskedjenek leadni
a sekrestyében vagy az irodában február végéig. Természetesen a cikkek és fotók visszaadásra kerülnek a digitalizálásuk után.
2.) Fotó- és rajz pályázat. Téma a kereszt és a keresztút. A pályázat február végén kerül
lezárásra a díjátadó ünnepsége márciusban a nagyhét előtt kerül megrendezésre a hittanteremben. - Jártunkban – keltünkben, kirándulások, városnézések alkalmával látott keresztek
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fotózása. A fotók leadása az irodában, sekrestyében 2016. február végéig, a közepes méretű kb.13x18cm képeket.
- Illetve a gyerekeknek meghirdetett rajzpályázat a kereszt vagy keresztút egy – egy stációjának lerajzolása (A4-es méretben), bármilyen technikával. Leadása az irodában vagy
sekrestyében február végéig.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését várjuk!
 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/ órától a rendházi meditációs teremben.
 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.
AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI FEBRUÁRBAN
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 vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: műveljük és
őrizzük meg azt az eljövendő nemzedéknek.
Evangelizációs: Hogy gyarapodjanak a párbeszéd és a találkozás alkalmai a keresztény hit
és Ázsia népei között.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 1. hétfő: 700 Társaság szándékára; 1200 + Gárgyián Istvánné Rózsa Ilona l.ü.;
1830 + Budai Sándor és + édesapja l.ü - ● Február 2. kedd:700 -; 1830 - ● Február 3.
szerda: 700 Társaság szándékra; 1830 Társaság szándékra ● Február 4. csütörtök: 700
Adakozó szándékára; 1830 Társaság szándékára. ● Február 5. péntek: 700 Adakozó szándékára; 1830 élő és elhalt családtagokért ● Február 6. szombat: 700 + Péter l.ü.; 1830 +
Katalin és + István 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

