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BEVEZETŐ ÉNEK Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet
énekkel dicsérje fölséges Urunk!
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből (1 Sám 3, 3b-10. 19)
Sámuel az ószövetségi próféta tipikus alakja. Édesanyja, mint gyermeket felajánlja a templom szolgálatára, Isten pedig felhasználja üzenetének közvetítésére. A leírásban benne van
a mód is, ahogy Isten eszközéül választja a küldöttet. Szól, jelet ad, de az embernek szabadon kell a feladatot elfogadnia. Isten önkéntes szolgálatot követel mindenkitől. A próféták
különben a vallásos élet példaképei is voltak.
Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úrtemplomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: „Sámuel,
Sámuel!” A gyermek ezt felelte: „Itt
vagyok.'' Aztán odafutott Élihez, és azt
mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt
válaszolta: „Én nem hívtalak, feküdj le
és aludj.” Erre elment, és lefeküdt
aludni. Az Úr azonban újra szólította
Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ő azt felelte: „Nem hívtalak, fiam,
feküdj le és aludj!” Sámuel ugyanis
még nem ismerte az Urat, mert az Úr
szava még nem nyilatkozott meg neki.

Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt,
harmadszorra. Az fölkelt, odament
Élihez, és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.”
Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha
valaki szólít, így válaszolj: »Szólj,
Uram, hallja a te szolgád.«” Sámuel
elment és visszafeküdt a helyére. Akkor
megjelent az Úr megállt előtte és szólította, mint az előző alkalommal: „Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád?” Sámuel növekedett, az Úr pedig
vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen
szava is meghiúsuljon.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő éneket.
E: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: ,,Íme, eljövök.”
E: A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.
E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 6, 13c15a. 17-20)
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Keleten és a görög világban a kereszténység a testnek kétféle értékelésével találkozott. Az
egyik nézet a szabadosság volt, amely gátlás nélkül hirdette az ösztönök kielégítését. A
másik az anyagot és a testet a rossz hordozójának tekintette, s a házasságot is a bűn kifejezésének mondta. Ezért volt szükség a keresztény álláspont kifejtésére: Az egész ember az
Isten teremtménye, s a megigazult ember testével együtt a Szentlélek temploma, s így minden tettével meg kell dicsőítenie Istent.
Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a
testért. Isten ugyanis feltámasztotta az
Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek
Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral
egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az

ember elkövet, a testén kívül van, de a
kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.
Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek
lakó Szentlélek temploma, akit Istentől
kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem
vagytok a magatoké? Nagy volt a ti
váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát
Istent testetekben!

ALLELUJA Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztust, * kegyelmet és igazságot kaptunk általa. (Jn 1, 41)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 35-42)
János evangéliuma nem annyira az eseményeket mondja el, hanem inkább azt mutatja be,
hogy Jézus emberi alakjában az Isten Fia testesült meg. Itt képet kapunk arról, hogy az első tanítványok milyen hatás alatt szegődtek hozzá. A kiindulás Keresztelő János tanúságtétele, s az nem egyezett a politikai messiás-várással. Jézus az Isten Báránya, áldozatával
fogja elvenni a világ bűneit De az apostoloknak is hosszú előkészítésre volt szükségük,
amíg felismerték Jézus istenemberi mivoltát.
Abban az időben: Ott állt (Keresztelő)
János két tanítványával, és mihelyt
meglátta Jézust, amint közeledett, így
szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”
Két tanítványa hallotta, hogy (János)
ezt mondta, és követni kezdte Jézust.
Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy
követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”
Azok ezt felelték: „Rabbi - ami annyit
jelent, hogy Mester -, hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” -- mondta nekik.
Elmentek tehát vele, megnézték, hogy

hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a
tízedik óra ige körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik, András volt,
Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki:
„Megtaláltuk a Messiást, vagy más
szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá:
„Te Simon vagy, János fia, de
Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Nemzeti imanap – vasárnap, Szent Margit ünnepén a Felsővárosi Templomban. 17 órától rózsafüzér, 17 óra 40 perckor zsolozsma, 18 órakor szentmise, majd a szentmisét követően 20 óráig közös ima - szentségimádás.
 Csoportvezetők összejövetele – hétfőn délután fél 5 órakor.
 Szent Fábián pápa vértanú és Sebestyén vértanú - emléknapja kedden.
 Boldog Özséb áldozópap - a Pálos Rend alapítójának emléknapja kedden.
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 Egyetemi hittan – a vizsgaidőszakban is – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Szent Ágnes szűz és vértanú - emléknapja szerdán.
 Ökumenikus istentisztelet – szerdán este 6 órakor. Igét hirdet Sztupkai Mihály metodista lelkész. Az ökumenikus ima után agapé lesz a hittanteremben.
Ezen a napon csak reggel 7 órakor lesz szentmise. Az esti szentmise szándékát 23-án
mondjuk el.
 Batthyány – Strattmann László – emléknapja csütörtökön.
 Szent Vince diakónus és vértanú - emléknapja csütörtökön.
 Pénteki zsolozsma – a reggeli szentmise előtt, 3/4 7 órakor és az esti szentmisében.
 Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító – emléknapja szombaton.
 Házszentelés – Isten jelenlétének és meghívásának tudatosítása – alkalom a lelkipásztori
látogatásra. Igényét jelezze a sekrestyében, vagy személyesen valamelyik atyánál.
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.
EGYETEMES IMAHÉT A KRISZTUSBAN HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
● Január 18., vasárnap 18:00 — Kálvin-téri református templom. Igét hirdet: Dr. Be nyik György római katolikus plébános
● Január 19., hétfő 18:00 — Evangélikus templom. Igét hirdet: Perlaki Flórián római
katolikus lelkész
● Január 20., kedd 18:00 — Fogadalmi Templom. Igét hirdetnek: Dr. Fekete Károly református püspök, Dr. Gáncs Péter evangélikus püspök és Dr. Kiss-Rigó László római katolikus püspök
● Január 21., szerda 18:00 — Szt. József Jezsuita Templom. Igét hirdet: Sztupkai Mihály metodista lelkész
● Január 22., csütörtök 18:00 — Baptista imaház. Igét hirdet: Juhász András református
lelkész
● Január 23., péntek 18:00 — Kalkuttai Boldog Teréz templom. Igét hirdet: Szaplon czay Miklós görög katolikus lelkész
● Január 24., szombat 18:00 — Tarjáni plébániatemplom. Igét hirdet: Balogh Barnabás
baptista lelkész
● Január 25., vasárnap 18:00 — Honvéd-téri református templom. Igét hirdet: Dr. KissRigó László római katolikus püspök /Az alkalmak perselyadományait a 2015. szeptem-
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ber 25-27. között megrendezendő Tágas Tér Fesztivál – Szegedi Egyházi Napok megvalósulására ajánljuk fel./
„Te most keresztet vetsz, még pedig szépen. Nem olyan elnyomorított, összekapott keresztet, amelynél nem lehet tudni, hogy mit akar jelenteni. Nem. Te szépen veted a keresztet,
nyugodtan, megadva a módját: a homlokodtól a melledig, egyik válladtól a másikig. Megérezted-e, miként fogja át egész lényedet? Szedd össze magad egészen: minden gondolatodat és egész érzelemvilágodat foglald bele ebbe az egy jelbe, miközben homlokodtól
melledig, egyik válladtól a másikig formálod. Akkor majd megtapasztalod, hogy egészen
átölel téged, a testedet és lelkedet is: összefog, fölavat, megszentel.
Honnan van ez? Onnan, hogy a kereszt mindenünk, a kereszt megváltásunk jele. A kereszten váltott meg minden embert a mi Urunk. A kereszt által szenteli meg az embert lényének legparányibb ízéig. Imádság előtt azért vetünk keresztet, hogy elrendezzen és öszszefogjon minket, hogy fogja össze Istenben gondolatainkat, szívünket és akaratunkat.
Imádság után pedig azért, hogy megmaradjon bennünk Isten ajándéka. A kísértés idején,
hogy megerősítsen. A veszélyben, hogy oltalmazzon. Áldáskor, hogy Isten életének teljességét fogadjuk lelkünkbe, és ez ott bent mindent megtermékenyítsen és megszenteljen.
Gondolj erre, valahányszor keresztet vetsz. Ez a legeslegszentebb jel. Éppen azért vesd
szépen: nyugodtan, teljes nagyságában és arra gondolva, amit cselekszel. Akkor azután
egész valódat átfogja: külsődet, belsődet, gondolataidat, akaratodat, érzés- és kedélyvilágodat, jártodat-keltedet, és mindent megerősít, lefoglal, megszentel Krisztus erejében, a
szentháromságú Isten nevében.” /Romano GUARDINI, Örökmécs, SzI, Bp. 1983. pp. 1314. A keresztvetés/
„A keresztények közötti egység helyreállításának előmozdítása a II. Vatikáni Egyetemes
Szent Zsinat egyik fő célja. Az Úr Krisztus ugyanis egy és egyetlen Egyházat alapított,
mégis több keresztény közösség mutatkozik úgy az emberek előtt, mint Jézus Krisztus
igazi öröksége; valamennyien az Úr tanítványának vallják ugyan magukat, de különbözőképpen vélekednek, és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus oszlott volna meg. Ez a
megosztottság kétségkívül ellentmond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden ember számára.” /Unitatis
redintegratio, A II. Vatikáni Zsinat dekrétuma az ökumenizmusról/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 19. hétfő: 700 -; 1830 _ ● Január 20. kedd: 700 -; 1830 - ● Január 21. szerda:
700 Szilviáért és Lászlóért ● Január 22. csütörtök: 700 SJ szándék. 1830 - ● Január 23.
péntek: 700 Élő gyermekért és családjáért 1830 Édesapa megtéréséért ● Január 24. szombat: 700 Élő Máté és családjáért 1830 Hálaadás
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

