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Olvasmány
Kiv 20, 1-3. 7-8. 12-17
Isten a Sínai-hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki:
„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Ne legyen más Istened rajtam kívül! Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az
Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi! Emlékezzél meg a szombatról és
szenteld meg! Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a
te Istened ad neked! Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen! Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd el felebarátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!”

Szentlecke
1 Kor 1, 22-25
Testvéreim! A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak
meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje
és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek az „oktalansága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél.

Evangélium
Jn 2, 13-25
Abban az időben:
Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat
talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor
kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”
Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt
fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról
beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és
Jézus szavainak.
És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben
volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit,
amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük,
mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy
bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy
mi lakik az emberben.

Ócsai József:

Nagyböjti elmélkedés
(részlet)
Templomban vagyunk, szent helyen. Nagyböjtben vagyunk, szent időben. A húsvétra készülünk, a kereszténység legnagyobb ünnepére, a legszentebb ünnepre. A
nagyböjti erénygyakorlatokat végezve — az önmegtagadást, az irgalmasság cselekedeteit és az imádságot — készüljünk méltóan fel arra, hogy húsvétkor bevonulhassunk legszentebb templomunkba Jézus Krisztusba, az Újszövetség egyetlen
templomába, melyet leromboltak, de Isten három nap alatt újra felépített.

HIRDETÉS

2015. március 8.
Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti szentmisék előtt, 17.30-tól.
Plébániánk az idei nagyböjtben is megrendezi tartósélelmiszer-gyűjtő akcióját
február 16. és április 5. között. Az adományokat hétköznap a plébániára kérjük
eljuttatni. Külön helyeztünk ki perselyt templomunkban olyan pénzbeli adományok fogadására, amelybe a pénteki lemondásainkkal megtakarított összeget
helyezhetjük el. Az így befolyt összeget egyházközségünk rászoruló családjaihoz
juttatjuk el. A nagyböjti gyűjtésekről további részletek a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
Templomunk belső felújítási munkálatainak folytatásáról, a szentmisék és liturgiák rendjének változásáról plébánosi levélben tájékoztatjuk a kedves híveket,
melyet mindenkinek kiosztunk a szentmise után a kijáratnál. Kérjük, olvassák
figyelemmel, fogadják megértéssel.
Március 12-én, csütörtökön lesz az 1879-es, szegedi nagyárvíz 136. évfordulója.
Erre az eseményre emlékezve 14 órakor megszólalnak templomunk harangjai.
Zarándoklatot szervezünk március 21-én, szombaton Máriabesnyőre. Várjuk
egyházközségünk tagjainak a jelentkezését. Részletek a kihelyezett jelentkezési
lapokon olvashatók.
Ovismisére várjuk az óvodásokat és szüleiket jövő vasárnap, március 15-én
16.00 órától a plébánia hittantermébe.
Jövő szombaton, március 14-én a szegedi cserkészek immár 11. alkalommal
rendezik meg az Árvízi Emléknapot a Dóm téren. Egész nap ingyenes, kreatív,
sokszínű programokkal várják a látogatókat, leginkább a gyereket, fiatalokat.
Bővebb információ a www.arvizinap.cserkesz.hu honlapon található.
A betegek kenetének közös kiszolgáltatására templomunkban március 22-én a
10.00 órai szentmise keretében kerül sor. A szentség felvételére jelentkezni a
sekrestyében ill. a plébánián lehet.
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