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BEVEZETŐ ÉNEK Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az

isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké.
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből (Ez 34, 11-12. 15-17)
A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s igazi pásztorokat rendel föléjük.
Ezt mondja az Úr, az Isten: ,,Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam
ügyelek rájuk.
Amint a pásztor szemlét tart nyája
fölött, amikor elszéledt juhai között
van, én is szemlét tartok juhaim fölött,
amelyek azon a napon szétszóródtak.
Visszahozom őket mindenünnen,
ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd ju-

haimat, és magam telepítem le őket –
mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az
elveszettet, visszaterelem az elszéledtet,
bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget,
a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem
őket. Ami meg titeket illet, juhaim mondja az Úr, az Isten -, íme, igazságot
teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. /Zsolt 22/
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 2026.28)
Krisztus, mint második Ádám visszaszerezte, amit az első Ádám elveszített. A földi életet és
a halált örököltük, Krisztus által a feltámadást és az örök életet. Megszabadít a bűntől és
kegyelmével hozzásegít Isten akaratának megtételéhez. Neki az Atya mindent lába alá vetett, tehát Isten országának megvalósítását semmi nem akadályozhatja meg.
Krisztus feltámadt a halálból, elsőként
a holtak közül. Egy ember által jött a
halál, és egy ember által jön a holtak
feltámadása is. Amint ugyanis Ádám-

ban mindenki meghal, úgy Krisztusban
mindenki életre kel. Mindenki akkor,
amikor sorra kerül: először Krisztus,
majd amikor ő eljön, azok is mindany-
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nyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor
Krisztus átadja Istennek, az Atyának
az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített.
Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg

ellenségeit mind lába alá nem veti.
Utolsó ellenségként a halál semmisül
meg. S ha majd minden alá lesz vetve
neki, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy
Isten legyen minden mindenben.

ALLELUJA Áldott, aki jön az Úr nevében! * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! (Mk 11, 9b-10a)
+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 31-46)
Krisztus uralmának végső megjelenési formája az ítélet lesz. Ő jutalmaz és büntet Hatalmának sajátos jellemzője az, hogy az ítélet tárgya a szeretet gyakorlása vagy megtagadása. Ő tehát olyan országot takar, ahol az egymás iránti szeretet az életformája, nem a hatalomtól való rettegés. Viszont a szereteterénye az, aminek gyakorlására mindenkinél és
minden életformában lehetőség van, s ami magát az embert is legjobban átformálja.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a
juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam,
és ti fölkerestetek; börtönben voltam,
és ti meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak:
„Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enni adtunk volna neked, vagy
szomjazni, hogy inni adtunk volna?
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy

betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?” Akkor a király
így felel:
„Bizony, mondom nektek: Amit e
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján
állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert
éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be;
ruhátlan voltam, és nem takartatok be;
beteg voltam és börtönben sínylődtem;
s ti nem látogattatok meg engem!” Erre
ők is megkérdezik:
„Uram, mikor láttunk téged éhezni
vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem
siettünk a segítségedre?» Ő pedig ezt
feleli majd nekik: „Bizony, mondom
nektek: Amit e legkisebbek egyikével
nem tettetek, velem nem tettétek!»
Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Erzsébet napi országos gyűjtés - az egyházi szeretetszolgálatok javára – ma.
 Szent Erzsébet kenyere – A Karitász helyi csoportja a vasárnapi szentmisék után a Karitász csoport Szent Erzsébet kenyerét osztja. Kérjük a Testvérek nagylelkű adományait.
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 Jótékonysági vásár - szombaton és 23-án vasárnap a szentmisék után.
 Dung-Lac András áldozópap /1795-1839/ és társai, vietnámi vértanúk – hétfőn.
 Alexandriai Szent Katalin /+305/ szűz és vértanú emléknapja – kedden.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 Berchmans Szent János /1599-1621/ jezsuita skolasztikus - emléknapja szerdán.
 Szentségimádás – csütörtöki szentségimádás ¾ 6 –kor. Imádkozzunk papi, szerzetesi,
családos hivatásokért az Egyház és a magyar nép szolgálatára.
 Egyetemisták Katalin bálja – csütörtökön, november 27-én az alsóvárosi ferences művelődési házban /Rákóczi u. 1./ – kezdés este 7 órakor.
 Boldog de Hoyos Ferenc jezsuita áldozópap /1711-1735/ - emléknapja pénteken.
 Gyógyítók szentmiséje - 5 órakor Dr. Hencz Péter tart rövid felolvasása: a jezsuiták letelepüléséről, munkájáról Szegeden. Negyed 6 órakor főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüspök szentmiséje, azt megelőzően gyertyagyújtás. A szentmisét
egyszerű agapé kíséri! Közreműködik Gyimesi Kálmán operaénekes, Perneczky Balázs
orgonaművész és a Liszt Ferenc Kamarakórus Balázs Szilvia tanárnő vezényletével.
 Advent templomunkban – az intenzívebb közösségi – vallási gyakorlatok ideje:
- Adventi „roráte” szentmisék lesznek templomunkban – advent hétköznapjain, először
december 1-én, hétfőn, reggel 6 órától. Utána agapéra várjuk a testvéreket.
- Mindennapok lelkigyakorlata – Találkozó hétfőnként az esti szentmise előtt fél 6 órakor. A lelkigyakorlat rendszeres napi fél órás időráfordítást igényel.
- Gregorián koncert – december 9. – kedden, az esti szentmise után ¼ 8 órakor
- „Egy orvos az örökkévalóságnak” – Hencz Péter előadása Walther Károly gyermekgyógyász professzor születésének 120. évfordulóján, 2014. december 13-án, szombaton,
az esti szentmise után, cc. ¼ 8 órakor.
- Csoportvezetői lelkinap – 20-án, délelőtt 9-13.
- Triduum – dec. 19-21 /Terv/ - az esti szentmisék keretében.
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 - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
ADVENTI KÉSZÜLET – A TEVŐLEGES OLDAL
 Alkohol-, dohány- és csoki pénz felajánlása – rászorulóink -, a Karitász jótékonyságának támogatására, saját magunk testi- és lelki egészsége javára. Kérjük, helyezze a perselybe /”Karitász” - felirattal, a templom bejáratától balra/ egy napi/heti cigarettapénzét,
vagy csoki, ill. italmennyiségének árát.
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 Karácsonyi cipős doboz akció – egy cipős dobozba tegyen be gyerekeknek, fiataloknak
szánt édességet, tanszert, játékot, kisebb ruhadarabot. Tüntesse fel, hogy milyen nemű, ill.
hány éves gyermeket kíván megajándékozni és adja le a sekrestyében.
ADVENT ÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN

A gyertyagyújtás megismétlődhet minden adventi héten (lehetőleg szombaton vagy vasárnap) vagy akár minden este. Előkészület: Legyen ez igazi ünnep. Rakjunk rendet a
szobában és az asztalon, ahová a koszorú kerül. Készítsük elő az imakönyveket az
énekléshez és a Szentírást. a.) Az adventi koszorú négy gyertyája advent négy vasárnapját jelzi. b.) Az adventi koszorú jelentése: A sorban meggyulladó gyertyák növekvő
fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége és nő a fény. S karácsonykor eljön maga a FÉNY=JÉZUS KRISZTUS. (A kérdés számunkra: vajon szeretetünk tettei által bennünk, köztünk is nő-e a fény, Jézus jelenléte?) - A fenyő örökzöld
levelei emlékeztetnek Jézus halált legyőző örök szeretetére. c.) A gyertyagyújtás családi ünnepe többféle lehet. Egy lehetséges felépítés: (Természetesen a sajátos körülményekhez alkalmazandó!):1. Ének - Például SZVU 2, 4, 9, 11, stb. (SZVU = Hozsanna).
Bevezetőben a gyermekekkel néhány szót beszélgetünk az ének mondanivalójáról. 2.
Szentírásolvasás - Választhatunk például a következő szakaszokból: Lk 1,26-38; 1,3951; 3,1-6; Mt 4,12-17; 5,1-12; Rom 13,11-14; Fil 4,4-7; Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,17; 45,5-8; vagy az Ige-liturgia naptár szerint a napi szentírási részből. 3. Beszélgetés Mi a szentírási szakasz mondanivalója számunkra? Mit is jelent az advent a mi életünkben? (vö. a fenti gondolatokat) Hogyan sikerül élni a közös vagy az egyéni adventi
elhatározásokat. 4. Imádság - Saját szavainkkal imádkozunk az este gondolataihoz
kapcsolódva. (Mindenki mondhat egy kérést, egy köszönetet, amelyre közös válaszunk
lehet pl. Ámen, vagy Köszönjük Urunk, vagy Kérünk Téged hallgass meg minket.
Majd közös Miatyánk és/vagy Üdvözlégy, adventi ének.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 24. hétfő: 700 élő családtagokért; 1830 + Katalin l.ü. ● November 25. kedd:
700 + szülők l.ü.; 1830 élő Erzsébetért és leányáért,és lelki gyógyulásukért ● November 26.
szerda: 700 + Ilona l.ü.; 1830 + Etelka és Győző l.ü. ● November 27. csütörtök: 700 Péter
dős betegért; 1830 szülőkért ● November 28. péntek: 700 Ferenc és Mária házassági évforduló; 1830 Rásonyi család + tagjaiért ● November 29. szombat: 700 + Máriáért; élő és
elhalt családtagjaiért; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü.
„Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”
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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