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KEZDŐÉNEK Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vét-
keztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg ne-
vedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint. (DÁN 3,31.29.30.43.42.) 
 

OLVASMÁNY ÁMOSZ PRÓFÉTA KÖNYVÉBŐL (ÁM 6, 1a. 4-7) 
 

Könnyen megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldá-
sa. Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azok-
tól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak. 
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent /ZSOLT 145/ 
 

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 
 

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 
 

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját. 
Az Úr uralkodik örökkön-örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. 
 

SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK TIMÓTEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELÉBŐL (1TIM 6, 
11-16) 
 

Az apostol, „Isten emberének” szólítja tanítványát, különös kötelessége, hogy a hit jó har-
cát megharcolja. Befelé úgy kell folytatni, hogy a bennünk levő kételyt és közömbösséget 
legyőzzük; kifelé pedig, hogy példánkkal és szavunkkal tanúságot teszünk. Jézus megkíván-
ta, hogy tanúságot tegyünk róla, mert csak így fog rólunk tanúskodni az Atya előtt. 

ALLELUJA Jézus Krisztus - bár gazdag volt - szegénnyé lett értetek, * hogy szegény-
sége által gazdaggá legyetek. (2 KOR 8, 9)  
 

+ EVANGÉLIUM SZENT LUKÁCS KÖNYVÉBŐL (LK 16, 19-31) 
 

Lukács evangéliuma pogányokból lett keresztények számára készült, ahol a társadalmi el-
lentéteket könnyű volt észre venni a gazdagok és a szegények meg a rabszolgák között. 
Lukács itt intelmet és vigasztalást ad. Isten mindenkit földi élete szerint fog megítélni. A 
túlvilág szemléltetése sematikus, és a zsidó elgondolásnak felel meg. De benne van a taní-
tás, hogy a halál után sorsunk véglegesen eldől, és hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő 
az erkölcsi kötelességek tisztázásához.  
 

Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta: „Volt egy gazdag ember. 
Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár 
nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az 
ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. 
Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Áb-
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rahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy 
kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiál-
tott: «Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe 
mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődőm ezekben a lángokban.» «Fiam - fe-
lelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg 
mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azon fe-
lül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzá-
tok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.»«Akkor arra kérlek, atyám 
- kiáltotta újra -, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bi-
zonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.» Ábrahám ezt fe-
lelte: «Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. » Ám az erősködött: 
«Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, 
bűnbánatot tartanának.»  Ő azonban így felelt: «Ha Mózesre és a prófétákra nem 
hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.»” 
 

LITURGIKUS REND A HÉTEN 
 

 Hétfő – Köznap v. Szent Kozma és Damján vértanúk – emléknap 
–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap; 17:45 Rózsafűzér; 18:30 Szentmise; Szent-
ségimádás egész éjszakán keresztül. 
 Kedd – Páli Szent Vince áldozópap – Emléknap 
–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafűzér; 18:30 Szent-
mise; Szentségimádás éjfélig 
 Szerda – Köznap v. Szent Vencel vértanú v. Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-
szigeteki vértanúk – emléknap 
–  7:00 Szentmise; 17:45 Rózsafűzér; 18:15 Szent József imádság; 18:30 Szentmise; Utána 
énekes zsolozsma 
 Csütörtök – Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok – Ünnep 
–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:45 Elmélkedések és énekek a szentség-
imádás alatt; 18:30 Szentmise 
 Péntek – Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító – Emléknap 
–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise; 18:30 Szentmise zsolozsmával 
 Szombat – A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyházta-
nító – Emléknap 
–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise 
 Vasárnap – Évközi 27. vasárnap 
–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise 

 

MISEREND VÁLTOZÁS OKTÓBERTŐL 
Ahhoz, hogy jezsuita atyáink hosszú távon is jól segíthessék a közösségünket és valam-
ennyi hívőt (és erre járó nem hívőt), szükséges a heti miserend módosítása. Ezért október-
től hétköznapokon (hétfőtől-péntekig) egyelőre nem lesznek esti misék templomunkban. 
Helyette a Dóm este hatos miséit ajánljuk. Reggelenként továbbra is várunk mindenkit 
hétfőtől szombatig reggel hétkor, vasárnap reggel nyolckor. Imádkozzunk és reméljük, 
hogy a jezsuita közösség majd újra növekedhet Szegeden is, és akkor újra esténként is le-
hetnek szentmiséink. Köszönjük, ha meg tudják érteni. 
A szentmiséken kívüli esti imádságok és ájtatosságok megmaradnak és papjaink rendsze-
resen részt vesznek ezeken. Például az esti akár énekes zsolozsmák, vagy a csütörtöki ve-
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zetett szentségimádás továbbra is megmarad, legfeljebb az időpontjában lesz apróbb mó-
dosítás. A következő hetek beszélgetéseiben dőlnek el majd ezek, és itt is adunk majd 
ezekről tájékoztatás. 
A fájó változtatás mellett folyamatosan keressük a közösség megerősítésének különféle 
módjait is. Többek között indulnak vasárnapi misék kisgyermekes családoknak, megújul 
az egyetemista hittan, tervezünk őszi zarándoklatot, és keressük a szolgálat új útjait a Kari-
tásszal is. És más terveink is vannak. 

ESTÉKRE FELVETT MISESZÁNDÉKOK 
Kérjük, hogy akik esti misét kértek valamilyen szándékra az elkövetkező időkben, ők jöj-
jenek a sekrestyébe, hogy megbeszéljük hogyan lehet a felvett misét más alkalomra (akár 
vasárnapra) áttenni, vagy akár más templom esti miséjére átrakni. Vagy más utat találni a 
megoldásra. Köszönjük a segítséget és a türelmet. 

CSOPORTVEZETŐK EXTRA TALÁLKOZÓJA 
Hívok minden csoportvezetőt, hogy kivételesen a hónap utolsó hétfőjén, szeptember 26-án 
is találkozzunk a szokott 17:00 órától, hogy átbeszélhessük a miserend változtatás okozta 
átalakulást még október előtt, és eltervezhessük az őszi programjainkat például a közössé-
gi zarándoklatunkat. – Elek Laci atya 

 
MUSICAL LOYOLAI SZENT IGNÁCRÓL A MISKOLCI DIÁKJAINK ELŐADÁSÁBAN 

Kedden mint egy 33-an keltünk útra és hallgattuk meg az Erkel Színházban a miskolci je-
zsuita gimnázium diákjaiból álló Magis kórus előadásában Ignác – a lelkek lovagja című 
előadást. Reméljük máskor is tudunk szervezni ilyen vidám estét ami egyszerre humoros, 
szórakoztató és közben emeli lelkünket az Úrhoz. A darab dalait újra és újra meghallgat-
hatjuk itt: https://jezsuita.hu/itt-meghallgathato-a-szent-ignac-musical-osszes-dala/ 

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK - SZEGED 
Véget ért a Kattárs, a Katolikus Társadalmi Napok. Öröm volt összefutnunk egymással és 
más közösségek tagjaival a különféle programokon. És külön köszönet a szombati szent-
ségimádás megszervezéséért és az állandó imádság megtartásáért. 

AUGUSZTUSI PÉNZMOZGÁSOK 
Köszönünk minden adományt, hiszen ezek nélkül nem tudnánk fenntartani közösségünket! 
Bevételek: perselypénz 231 035 Ft, adomány magánszemélytől banki utalással: 95 000 Ft, 
miseszándék 44 000 Ft, újságra befizetés 25 000 Ft, Szent József adományjegy 66 500 Ft. 
Bús Háztól támogatás 333 750 Ft. Bérleti díj (8 havi) 610 792 Ft. 
Bevétel összesen 1 406 077 Ft 
Kiadások: a.) havonta ismétlődő kiadások: Rezsi 227 300 Ft (áram 42 157 Ft, gáz 84 056 
Ft, víz, csapadékvíz 90 025 Ft, szemét 11 062 Ft). Újság 24 300 Ft. Telefon 6 223 Ft. Bér-
jellegű kiadás 88 000 Ft. Banki ktg 6 053 Ft. Élelem (hittan tábor) 106 816 Ft. Posta 1 140 
Ft. Liturgikus anyag 6 980 Ft. Fénymásoló bérleti díj 5 055 Ft. Illetmény Bús Páter Ház-
nak (júl, aug) 980 000 Ft. Havonta ismétlődő kiadás 1 451 867 Ft. 
b.) egyszeri költségek: Szociális segélyek 33 720 Ft. Iparcikk 11 990 Ft. Egyszeri költsé-
gek összesen 45 710 Ft.  
Költségek összesen 1 497 577 Ft. 
Ez az elszámolás nem tartalmazza a pályázati költségeket, amiről István atya korábban be-
számolt. Ennek fennmaradó részéből kicserlésre kerülnek még az oszlopokon a lámpák, 
fejlődik majd a hangosítás és a vetítés, valamint több helyiségben átállunk gáz alapú fűtés-
ről árammal működő klíma berendezésekre. 
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INDUL AZ EGYETEMISTA HITTAN 

Heti közösségi alkalmakra hívjuk az egyetemistákat keddenként 19:30-tól. Lesznek imák 
és beszélgetések hitünkhöz kapcsolódó kérdéseinkről, hogy hitünk és életünk összeforrjon 
és egymást segítve vezessen minket egy másokért is élő teljes élet felé az Úrral.  

SZENTMISE KISGYERMEKES CSALÁDOKNAK 

Jövő vasárnaptó szeretettel várunk minden kisgyermekes családot vasárnaponként a 10 
órás szentmisére. Rövid prédikációval, egyszerű szentmisemagyarázatokkal, a 
kisgyermekek bevonásával készülünk a felnőttek lelki szükségletéről sem elfeledkezve. A 
szentmise után ministráns készület egészen kicsiknek is, a felnőtteknek pedig közös 
kávézás. A heti készületet segítő feladatokra feliratkozás a megújult honlapunkon 
keresztül: https://szentjozsef.jezsuita.hu/gyerekmise   

CSOPORTJAINK 
 

 Karitasz csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk. 
* Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után. /Patakiné Tóth Katalin/ 
* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn este fél 8 órakor a rendház közösségi terében. 
/Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/ 
* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház). 
* Gerinctorna Csoport – kedden 18:00-tól a rendházi meditációs teremben. 
* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben. 
* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben.  
* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától. Alatta gyerekvigyázás. 
* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben. 
* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök reggel 7 45 és péntek reggel 7 45 – a rendházi 
meditációs teremben (Bólyai u. 22.) 
* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben. 
* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és TEÁZÁS péntekenként a reggeli mise után. 
 

SZENTMISESZÁNDÉKOK 
● Szeptember 26. hétfő: 700 + Péter; 1830 + Mária édesanya halálának 3. évf. 
● Szeptember 27. kedd: 700 é. Anna; 1830 -. 
● Szeptember 28. szerda: 700 Ádám, Csernyák és Kálmán család é. és + tagjaiért; 1830 -. 
● Szeptember 29. csütörtök:  700 + János; 1830 -. 
● Szeptember 30. péntek: 700 + Huray, Gunda és Király család lü.; 1830 -. 
● Október 1. szombat: 700 ++ Ilona és Imre; 1830 -.                
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