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BEVEZETŐ ÉNEK Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás; Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, És hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
(Jer 29,11.12.14)
OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből (Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31)
A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet
összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi
tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a
hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében.
Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész
szívével ráhagyatkozik, és nem jár
rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján.
Előteremti a gyapjút és a kendert, és
mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezé-

vel megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét
az elnyomott fölé, a szűkölködőnek
meg karját nyújtja.
Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet
érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek
tetteit.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Boldog az az ember, * aki féli az Istent. (Zsolt 127)
Előénekes: Boldog mindaz, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember,* aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1 Tessz
5, 1-6)
Az Úr napja Krisztus második e jövetele, illetve az ítélet napja Erre mindig készen kell
lenn; mert úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Az „éjjel” szóról az apostolnak eszébe jut, hogy
mi már nem vagyunk a sötétség gyermekei, hanem a világosságé. Krisztus felvértezett bennünket kellő tudással és kegyelemmel hogy megtaláljuk az élet értelmét és mindig készen
álljunk a számadásra.
Testvéreim! Ami az Úr eljövetelének
idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is,
hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint
éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják:

,,Béke és biztonság”, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós
asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra! De ti, testvérek, nem
jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj
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módjára meglephetne titeket. Hiszen
mindnyájan a világosság és a nappal
fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé,

sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint
a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

ALLELUJA Maradjatok bennem és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk, * aki
bennem marad, az bő termést hoz. (Jn 15, 4a és 5b.)
+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 14-30)
Az embernek vannak természetes és kegyelmi adottságai, s azokat kamatoztatni kell. Nem
egyforma mértékkel kaptuk őket és ezért az a fontos, hogy a meglevőket hogyan használjuk
fel. Az életnek van határozott célja: az embernek Isten gyermekévé kell átalakulnia. A baj
azoknál van, akik elássák a kapott talentumot és megfeledkeznek emberi küldetésükről. Az
üdvösségben többet kapunk, mint amit kiérdemeltünk, a kárhozatban pedig azt is elveszítjük, amink volt. Akik úgy érzik, hogy ők csak a bajok viselését kapták feladatuk őket is vigasztalhatja a tudat, hogy nekik azt kell kamatoztatniuk. A kegyelmet megkapják a türelemhez és az áldozat vállalásához.
Abban az időben Jézus a következő
példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült,
ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot
adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt
talentumot kapott, menten elkezdett
vele kereskedni, és másik ötöt nyert
rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott:
másik kettőt szerzett. Az pedig, aki
csak egyet kapott, elment, ásott egy
gödröt, és elrejtette a földbe urának
ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük.
Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram,
öt talentumot adtál nekem, nézd, másik
ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges
szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött
az is, aki két talentumot kapott, és így
szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem raj-

ta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű
voltál, sokat bízok rád: Menj be urad
örömébe!”
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is
aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is
szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a
földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?” Válaszul az úr
ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta
szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is,
ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet
a pénzváltóknak kellett volna adnod,
hogy ha megjövök, kamatostul kapjam
vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz
talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és
akinek nincs, attól még azt is elveszik,
amije van? Ezt a hasznavehetetlen
szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Agapé a vasárnap 8 órai szentmise után – szeretettel hívjuk a Testvéreket.

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – A ÉV
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 Lázár közösség gyűjtése a szentmisék után – „Mi a Lázár közösség vagyunk, és a
Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészséghez tartozunk. Minden héten teára, szendvicsre
várjuk a város hajléktalanjait, szegényeit, illetve évente rendezzük meg a Szolidaritás Éjszakáját. Ezekhez szeretnénk anyagi támogatást kérni.”
 Csoportvezetői gyűlés – hétfőn du. fél 5 órakor a kis hittanteremben.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 Szentségimádás – csütörtöki szentségimádás ¾ 6 –kor. Imádkozzunk papi, szerzetesi,
családos hivatásokért az Egyház és a magyar nép szolgálatára.
 Árpád – házi Szent Erzsébet /1207-1231/ ünnepe – szerdán.
 A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban – emléknap pénteken.
 Szent Cecília vértanú /III. sz./ – emléknapja szombaton.
 Szent Erzsébet kenyere – A Karitász helyi csoportja, Szent Erzsébet legendájára emlékezve a szombati és a vasárnapi szentmisék után a Karitász csoport Szent Erzsébet kenyerét osztja. Szívesen fogadják a Testvérek nagylelkű adományait szeretetszolgálatuk támogatására.
 Krisztus, a mindenség királya – főünnepe a köbvetkező vasárnapon.
 Erzsébet napi országos gyűjtés - az egyházi szeretetszolgálatok javára a következő
vasárnapon. „Az Egyház a szolgáló szeretetét sokféle módon teszi a világban, de leginkább a hivatalos segélyszervezetén, a Karitászon keresztül valósítja meg. A Karitász az
egyik legnagyobb világméretű segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít éves szinten 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625.000
önkéntese és 440.000 ezer munkatársa végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak
része hazánkban a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, amely 800 településen, közel
10.000 önkéntessel teszi a jót.
Magyarországon a Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testi-szellemi
fogyatékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal.”
/Részlet az MKPK körleveléből/
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR SZENT ERZSÉBET NAPJÁHOZ KÖTŐDŐEN
Az elmúlt évhez hasonlóan, az idén is szeretnénk megrendezni a templomi jótékonysági
vásárt. A bevételből a Karitász gazdálkodhat a rászorulók javára. Lényegében bármelytárgy felajánlható, melyről úgy vélik, hogy másnak szüksége lehet rá – pl. dísztárgy, CD,
konyhai eszköz, táska, íróeszköz, könyv, stb. A tárgyakat behozhatják a sekrestyébe, vagy
az irodába. Támogatásukat előre is köszönjük.
Az adományvásár időpontja 22-én, szombaton és 23-án vasárnap a szentmisék után.
A KÉK CSOPORT HÍRDETÉSE – VÁLTOZÁS
A KÉK-csoport találkozásait péntekre teszi át. A jövő héten november 21-én, pénteken
találkoznak az esti szentmisét követően. Szeretettel hívnak minden érdeklődőt!
GYÓGYÍTÓK SZENTMISÉJE
2014. november 29-én, szombaton délután 5 órakor kezdődik az immár két évtizedre viszszanyúló hagyomány részeként az orvosok, egészségügyi dolgozók szentmiséje. 5 órakor
Dr. Hencz Péter tart rövid felolvasást: a jezsuiták letelepüléséről, munkájáról Szegeden.
Negyed 6 órakor főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök
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szentmiséje, azt megelőzően gyertyagyújtás. A szentmisét egyszerű agapé kíséri! Minden
egészségügyi dolgozót, orvost, orvostanárt, gyógyszerészt, medikus/at, pszichológust, papot, címtől és rangtól független, szeretettel várunk! Közreműködik Gyimesi Kálmán
operaénekes, Perneczky Balázs orgonaművész és a Liszt Ferenc Kamarakórus Balázs
Szilvia tanárnő vezényletével.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 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.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége összejövetele pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
„Cselekedjük az igazságosságot, hogy végül üdvözüljünk! …. Az se zavarja meg gondolkodásunkat, ha azt látjuk, hogy a bűnösök gazdagok, Isten szolgái pedig viszontagságoknak vannak kitéve. De hát higgyük, fivéreim és nővéreim: mi az élő Isten harcát vállaltuk és vívjuk ebben az életben azért, hogy a jövő életben megkapjuk tőle jutalmunkat.
Egyetlen egy hite szerint élő ember sem kapja meg azonnal jutalmát, hanem várakoznia
kell arra. Ha ugyanis Isten azonnal fizetne minden jóságért, akkor nem valódi vallásosság,
hanem azonnali adásvétel lenne az élet; ez esetben csak látszat lenne a hit szerinti életünk,
hiszen nem a bensőséges vallásosságot, hanem csak a hasznot keresnénk. Az ilyen lelket
azután a legnagyobb zavarba ejtené az, ha büntetésekkel sújtaná Isten ítélete, hiszen nem
élt hite szerint.” /Egy II. századi szerző szentbeszédéből/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 17. hétfő: 700 elhunyt Margit l.ü.; 1830 Gregor és Dévény család élő és elhunyt tagjaiért ● November 18. kedd: 700 + Julianna és Ferenc l.ü. ; 1830 + Erzsébet, Béla
és László l.ü. ● November 19. szerda: 700 + szülők és testvérek l.ü.; 1830 + nagymama és
nagynéni l.ü. ● November 20. csütörtök: 700 a Világ békéjéért; 1830 a Pósa család + tagjai
l.ü. ● November 21. péntek: 700 -; 1830 Jójárt család élő és elhalt tagjaiért. ● November
22. szombat: 700 élő gyermekért; 1830 + Dalma nővér 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

