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BEVEZETŐÉNEK Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet
énekkel dicsérje, fölséges Urunk! (Zsolt 65,4)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 62, 1-5)
A próféta a fogságból hazatért népet vigasztata azzal, hogy Isten újra sajátjának tekinti
őket és ígéretéről nem feledkezik el. De jellemző módon már nem földi javakról beszél, hanem arról, hogy Isten a szeretetét bensőleg, szellemi kapcsolatban fejezi ki: öröme telik
bennük, magához emeli őket, reményt ad nekik. A vigasztalásnak ez a módja jelzi, hogy az
ígéretek kegyelmi síkon valósulnak meg a Messiás országában.
Így szól az Úr: Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága,
mint a hajnal, és szabadulása, mint a
fáklya, nem tündököl. Meglátják majd
a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd,
amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség
koronája leszel az Úr kezében, királyi
fejdísz Istened kezében. Nem hívnak

többé „Elhagyottnak”, sem országodat
„Pusztaságnak” hanem így neveznek:
,,Gyönyörűségem”, és országodat:
,,Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez
megy. Mert amint a vőlegény feleségül
veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli
örömét benned Istened.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek.
E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, + adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, *
ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.
E: Boruljatok le az Úr előtt, + színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a
nemzeteknek: „Az Úr uralkodik!”
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor12,4- 11)
Az Egyház kegyelmi gazdagsága nem más, mint részesedés a Szentháromság életében. Az
apostol az egyes kegyelmi adományokat eszerint sorolja fel. Egyes ajándékokat úgy tekinthetünk, mint a Szentlélek erejének megnyilatkozását, másokat, főleg a szolgálatokat úgy,
mint Krisztus adományát, aki maga is szolgálni jött; ismét másokat, főleg a kegyelmi erőnyilvánulásokat, mint az Atya szeretetének megnyilatkozását, De ahogy a három személy
egy Isten, úgy a különféle adományok is az egy Egyházat építik.
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Testvéreim! A lelki adományok ugyan
különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr
ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de
Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás
adományát ugyanattól a Lélektől. A
harmadik a hitet kapja ugyanabban a

Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap,
van, akinek a prófétálás képessége vagy
a szellemek elbírálása jut osztályrészül.
Más a különféle nyelvek adományát
vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri
el ajándékul.
Mindezt azonban egy és ugyanaz a
Lélek műveli, tetszése szerint osztva
kinek-kinek.

ALLELUJA Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus
dicsőségéből részt adjon nékünk. (2 Tessz 2, 14)
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2, 1-11)
Az evangélista különös ünnepélyességgel számol be Jézus első galileai csodájáról. Az alkalom egy menyegző, egy örömteli esemény, s ez maga is jelzi, hogy ő az örömhírt hozza
nekünk. A másik vonás az, hogy Mária közbenjárása is bele van szőve Isten jótéteményébe,
tehát rá is számíthatunk. Az edények nagy űrtartalma pedig annak a jele, hogy Jézus a
maga kegyelmi adományait bőven akarja osztogatni. Végül meg keli látnunk, hogy Jézus
istenfiúi dicsőségét tárta fel csodáiban, s ezzel bizalmunkat ébreszti fel.
Abban az időben: Menyegzőt tartottak
a galileai Kánéban, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja
megjegyezte:
„Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még
nem jött el az én órám.” Erre anyja
szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg
mindent, amit csak mond!” Volt ott hat
kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három
mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is

töltötték azokat színültig. Ekkor azt
mondta nekik: „Most merítsetek belőle,
és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a
borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a
vőlegényt, s szemére vetette:
„Először mindenki a jó bort adja, s
csak amikor már megittasodtak, akkor
az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánéban. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai
hittek benne.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Köszönet – Gyűjtés az Egyházmegye javára – köszönet a Testvérek nagylelkűségéért!
 Köszönet - Városi rózsafüzér találkozó – Borcsiczky Ágnesnek és a Rózsafüzér társulat tagjainak a szervezésért.
 Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – a programot lentebb olvashatják.
 Házszentelések a Testvérek kérése alapján - igényüket jelezhetik a sekrestyében és az
irodában, vagy személyesen egyeztetve a lelkipásztorokkal.
 Árpád – házi Szent Margit szűz /1242-1270/ – emléknapja hétfőn.
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 Imanap Hazánkért – hétfőn, január 18-án a Felsővárosi Templomban. Délután 3 órától
szentségimádás, 5-től rózsafüzér, 6 órakor szentmise, majd közös ima este 8 óráig.
 Ogilvie Szent János, áldozópap; Boldog de Azevedo Ignác áldozópap és társai; Boldog Salès Jakab áldozópap és Saultemouche Vilmos segítőtestvér, jezsuita szerzetesek
és vértanúk – emléknapjuk kedden.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Szent Ágnes szűz és vértanú /+ 304/ - emléknapja csütörtökön.
 Laudato sí’ - „Áldott légy”, Ferenc pápa teremtésvédelmi enciklikájának bemutatása P. Horváth Árpád SJ, a Jezsuita Könyvkiadó igazgatója, csütörtökön 19.15 –kor. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órakor.
Boldog Batthyány- Strattmann László /1870- 1931/ – emléknapja pénteken.
 Pénteki zsolozsma – pénteken reggel ¾ 7 -kor, ill. este a szentmisével egybekapcsolva.
 Országos gyűjtés – a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciakezdeményezésében az
üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére 2016. január 24-re minden magyarországi katolikus templomban.
 A Szíriában élő rászorulók segítése – A Szeged-Csanádi Egyházmegye fölvette a kapcsolatot a szíriai keresztények törzsterületén lévő egyik legfontosabb plébániája vezetőjével, aki kiterjedt segélyszolgálatot működtet, mely egyaránt segíti a keresztény és a más
vallású bajba jutottakat. A plébános, aki régi barátja a magyaroknak, vállalja, hogy minden
tőlünk érkező adományt a legrászorultabbaknak juttatja el Magyarország és az adományozók nevében. Az ő megsegítésükre rendez gyűjtést a Szeged-Csanádi Egyházmegye február 2-ig.
Kérjük, hogy az adományát helyezze mindenki borítékba és névvel vagy név nélkül juttassa azt el február 2-ig saját templomába, vagy a plébániai hivatalba. Amennyiben valaki
banki átutalással vagy befizetéssel kíván csatlakozni a gyűjtéshez, ezt is megteheti „szíriai
keresztények” megjelöléssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye számlájára (számlaszám:
11735005-26031527-00000000). Köszönjük a Testvérek nagylelkűségét!
ÖKUMENIKUS IMAHÉT – 2016. JANUÁR 17. ÉS 24.
A Krisztus-hívők egységéért végzett ökumenikus imahét mottója az idén: „Arra hívattunk,
hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9). Városunkban is hagyományosan megrendezésre kerülnek az ökumenikus imaórák, melyek kezdete általánosan este 6 óra.
- 17. VASÁRNAP: Kálvin téri Református Templom – Lázár Zsolt ev. esperes
- 18. HÉTFŐ: Piarista Templom – Balogh Barnabás baptista lelkipásztor
- 19. KEDD: Dóm – Dr. Gáncs Péter ev. püspök és Dr. Fekete Károly ref. püspök
- 20. SZERDA: Evangélikus templom – Dr. Benyik György
- 21. CSÜTÖRTÖK: Baptista Imaház – Sztupkai Mihály, metodista lelkipásztor
- 22. PÉNTEK: Kalkuttai Szent Teréz Templom – Újszeged – Fekete Ágnes, ref. lelk.
- 23. SZOMBAT: Szent Gellért Plébánia - Czagány Gábor, ref. lelkész
- 24. VASÁRNAP: Honvéd téri Református Templom – Imrényi Tibor ort. paróchus
LAUDATO SÍ - „ÁLDOTT LÉGY”
Ferenc pápa teremtésvédelmi enciklikájának bemutatása - P. Horváth Árpád SJ, a Jezsuita
Könyvkiadó igazgatója, csütörtökön, január 21-én, 19.15 –kor, az esti szentmise után. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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PÁLYÁZATI HÍRDETÉSEK
1.) Személyes, vagy közösségi emlékek gyűjtése: A templom hittan termeinek falát szeretnénk dekorálni és ehhez szükség lenne, hogy a Testvérek a Jezsuita templommal kapcsoltban személyes emlékeikről régi fotókat, levelet, újságcikkeket szíveskedjenek leadni
a sekrestyében vagy az irodában február végéig. Természetesen a cikkek és fotók visszaadásra kerülnek a digitalizálásuk után.
2.) Fotó- és rajz pályázat. Téma a kereszt és a keresztút. A pályázat február végén kerül
lezárásra a díjátadó ünnepsége márciusban a nagyhét előtt kerül megrendezésre a hittanteremben. - Jártunkban – keltünkben, kirándulások, városnézések alkalmával látott keresztek
fotózása. A fotók leadása az irodában, sekrestyében 2016. február végéig, a közepes méretű kb.13x18cm képeket.
- Illetve a gyerekeknek meghirdetett rajzpályázat a kereszt vagy keresztút egy – egy stációjának lerajzolása (A4-es méretben), bármilyen technikával. Leadása az irodában vagy
sekrestyében február végéig.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 18. hétfő: 700 -; 1830 - ● Január 19. kedd: 700 saját szándékra; 1830 nagymamáért, unokáiért és keresztanyáért ● Január 20. szerda: 700 saját szándékra; 1830 Hajniért és
családjáért ● Január 21 . csütörtök: 700 + Tibor l.ü.; 1830 Társaság szándékára ● Január
22. péntek: 700 adakozó szándékára; 1830 lelki gyógyulásért ● Január 23. szombat: 700
+ Imre l.ü.; 1830 Bernadettért és caládjáért
„Mert ha a teremtett dolgok mozgásai ésszerűtlenek lennének, és a világ csak úgy céltalanul forogna, akkor méltán mondhatná valaki, hogy nem érdemelnek hitelt szavaink. De ha
ezt a világot értelem, bölcsesség és tudás alkotta, sőt ékes miden szépséggel, akkor ennek
a létrehozója és felékesítője szükségképpen nem lehet más, csakis maga az Isten Igéje.”
/Szent Atanáz (295 - 373 ) püspöknek „A pogányság ellen” mondott szónoklatából/
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

