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KEZDŐÉNEK Imádságom jusson színed elé, Uram, Hajlítsd füledet kérésemre!
OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből (1 Kir 17, 10-16)
Aki kész az utolsó falatot is megosztani mással, abban többnyire nagy a hit és az Isten
iránti bizalom. Ez az ószövetségi szegény özvegy hasonlít ahhoz, akit Jézus lát a templom
kincstáránál, és megállapítja róla, hogy két fillérjével többet adott, mint a gazdagok nagy
adományukkal. Isten azt nézi, hogy most mi telik tőlünk és mennyi bennünk a készség. Az
ilyen szeretet megkapja a jutalmát: Istent nem lehet nagylelkűségben, felülmúlni.
A nagy szárazság idején Illés próféta az
Úr parancsára útra kelt és elment
Careftába. Amikor a város kapujához
ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki
rőzsét szedegetett. A próféta megszólította, és ezt mondta neki: „Hozz nekem
egy kis vizet korsóban, hadd igyam!”
Amikor az asszony elindult, utána
szólt: „Hozz egy falat kenyeret is!” Az
így felelt: „Amint igaz, hogy él a te Istened: Nincs sütve semmim, csak egy
marék lisztem van a szakajtóban, meg
egy kis olajam a korsóban. Épp azon
vagyok, hogy rőzsét szedjek, aztán elmegyek és elkészítem magamnak és a

fiamnak. Megesszük, aztán meghalunk.” Illés azonban így válaszolt neki:
„Ne félj! Menj, s tedd, amit mondtál;
csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem; magadnak
és a fiadnak csak utána készíts. Mert
ezt mondja az Úr, Izrael Istene: A szakajtó nem ürül ki, a korsó nem apad el
addig, amíg az Úr esőt nem hullat a
földre.”
Elment hát és úgy tett, amint Illés
mondta. S volt mit ennie, neki is, fiának
is. A szakajtó nem ürült ki, és a korsó
nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által mondott.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. Hívek: Áldjad, lelkem,
az Urat, * dicsőítsed az Istent!
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 9, 24-28)
Az ószövetségi áldozatban az emberek a föld javaiból adtak ajándékot Istennek. Krisztus
önmagát, emberi életét adta oda a vértanúságban A áldozatul, s ennél nagyobb adománya
neki sem volt. Áldozatát már ezért sem lehetett megismételni. De nem is volt rá szükség,
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mert az Atya elfogadta kiengesztelésül a világ bűneiért. Ennek jele voltak, hogy emberi
természetével is beléphetett a mennyei szentélybe.
Testvéreim! Krisztus nem kézzel épített
szentélybe lépett be, amely a valódinak
csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk. Nem azért lépett be,
hogy többször áldozza fel magát, mint
ahogy a főpap minden évben idegen
vérrel belép a legszentebb szentélybe,
hiszen akkor a világ kezdete óta már
többször kellett volna szenvednie. Így

azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával
eltörölje a bűnt. Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer
haljon meg, és utána ítéletben legyen
része, úgy Krisztus is egyszer áldozta
fel magát, hogy sokaknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért,
akik rá várnak.

ALLELUJA Boldogok, akik lelkükben szegények, * mert övék a mennyek országa.
(Mt 5, 3)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 12, 38-44)
A kétellentétes kép jól bemutatja Jézus mondanivalóját Ő vallásosságon a szív hódolatát
érti. A farizeusok a vallási gyakorlatokban csak önmagukat keresik, nem Istent, és így hiányzik belőlük a vallás lényege. A szegény özvegy jelenete két dologra mutat rá. Az egyik
az, hogy Istennek nem az adomány nagysága fontos, hanem a lelkület. A másik pedig az,
hogy Isten látja legkisebb tetteinket is, és számon tartja azokat.
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított,
ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok
az írástudóktól, akik szívesen járnak
hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest
elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat
imádkoznak. Ezért keményebb ítélet
vár rájuk.” Ezután leült szemben a
templompersellyel, és figyelte, hogy a

nép hogyan dobja a pénzt a perselybe.
Sok gazdag sokat dobott be. De egy
szegény özvegyasszony is odajött, és
csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a
szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert
ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig
mindent odaadott, amije csak volt,
egész vagyonát.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 A jezsuita kilenced – hivatásokért – 4. napja.
A Lateráni bazilika felszentelése – ünnepe hétfőn.
A Rózsafüzér-társulatok – imádkozó közösségek közös találkozója 2015. november 9én hétfőn 17.00 órától a Dómban. 17.00 órától közös Rózsafüzér-imádság, ezt követően
pedig 18.00 órakor szentmise.
 Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító /+461/ – emléknapja kedden.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Tours-i Szent Márton püspök /Sabaria (Pannónia), 316 - 397. /– en. szerdán.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Szent Jozafát püspök és vértanú 1580 – 1623. – emléknapja csütörtökön.
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 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor.
 Kosztka Szent Szaniszló jezsuita novícius /1550 – 1568/ – emléknapja pénteken.
 Magyar szentel és boldogok – emléknapjuk pénteken.
 Pignatelli Szent József jezsuita áldozópap /1737 – 1811/ – emléknapja szombaton.
 P. Bús Jakab SJ. – rendházunk névadója /1861-/ 80 éve, 1935. november 14-én halt
meg Szegeden az Acél utcai jezsuita villában /pihenőházban/. Ő volt az 1909-ben az osztrák provinciától függetlenné váló magyar jezsuita rendtartomány első tartományfőnöke, az
első világháború után Szegeden letelepedett jezsuiták első házfőnöke.
Ez alkalomból november 14-én, szombaton 16.45-kor a jezsuita templom elől indulva
felkeressük sírhelyét a Szegedi Dóm kriptájában, amelyet a város érdemei elismeréséül
juttatott neki szegedi tevékenysége elismeréséül, kifejezetten is a Fogadalmi Templom befejezésében nyújtott hathatós, szentbeszédeivel tömegeket megmozgató segítségéért.
 Gyűjtés a Karitasz javára – jövő vasárnap.
 Erzsébet kenyere – jótékonysági alkalom az Erzsébet-kenyere, szokásos akciója november 22-én, vasárnap.
 Senior-Kortárs Csoportvezető Képzés - A képzés célja, hogy olyan csoportvezetőket
képezzünk ki, akik a plébánián az időseknek csoportot szerveznek, a korosztálynak megfelelő programokat vezetnek be. A képzés 4 alkalmas bentlakásos (alkalmanként 2 nap, 16
óra) továbbképzést jelentene, melyre a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban (Budapest
XXII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.) kerülne sor. A képzés ingyenes, a résztvevőnek csak a saját utazási költségét kell fizetnie. Érdeklődni és további információt kérni az
alábbi címen és telefonszámon lehet: Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület info@kife.hu; 06 (62) 426-785
HITVALLÓ MŰVÉSZEK – ELŐADÁS – DÁVID KATALIN – NOVEMBER 18.
A kereszténység és az európai kultúra – címmel DÁVID KATALIN művészettörténész
tart előadást november 18-án, az esti szentmise után negyed 8 órakor a Szent József Templomban - nálunk. Dávid Katalin Szegeden született. 1954-ben megalapítója volt a Művészettörténeti Dokumentációs Központnak, 1966-tól a Magyar Nemzeti Múzeum, majd a
Magyar Nemzeti Galéria tudományos főmunkatársa volt. 1970-ben kinevezték az Egyházi
Gyűjtemények Szakfelügyelete vezetőjének. Több száz tanulmánya, könyve jelent meg
magyar, angol és német nyelven. Integráló személyisége minden időkben képes volt a legkülönbözőbb világnézetű- és hitű embereket nemes célokért mozgósítani. Tudós- és művésznemzedékek vallják nevelőjüknek és útmutatójuknak. Munkásságát a Magyar Köztársaság és a Vatikán magas szakmai és társadalmi díjakkal ismerte el.
NYÍLT NAP – DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM
2015. november 17. kedd: 16. 30 óra. Beiskolázási lehetőségek:
- Hatévfolyamos, koedukált, természettudományos orientációjú képzés
- Négyévfolyamos, koedukált, sport-tehetséggondozó képzés
- Négyévfolyamos, koedukált, emelt óraszámú angol nyelvi képzés
- Négyévfolyamos, koedukált, emelt óraszámú német nyelvi képzés
- Négyévfolyamos, koedukált, általános képzés
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
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 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 A 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.
Ima jezsuita hivatásokért: Urunk Jézus Krisztus, Te, aki meghívtad Szent Ignác atyánkat
és kiváló társakat hívtál a századok során, kérünk, áldd meg jezsuita rendedet, hogy betölthesse azt a küldetést, amit neki adtál. Kérünk, áldd meg Társaságunk papjait, hogy
minden élethelyzetben közel maradjanak Hozzád és Téged élettel hirdessenek. Áldd meg
közösségünk testvér tagjait, hogy a Te példádat követve örömmel szolgáljanak, és önátadásukból mindnyájan erőt meríthessünk. Erősítsd kérünk tanuló rendtagjainkat, bárhol is
tanuljanak a világban, hogy otthont találjanak Benned és kitartóan készüljenek papi, és
szerzetesi életükre. Urunk Jézus! Köszönjük, hogy meghívtál bennünket arra, hogy társaid
legyünk abban a munkádban, amelyet Te végzel és mindenben közel maradjunk Hozzád.
Kérünk, add, hogy életformánkban nyíljon külső és belső terünk azon fiatalok számára,
akiket Te megszólítasz, ők pedig hívásodat meghallva kövessenek Téged.
Úti Boldogasszony – Könyörögj érettünk! Szent Ignác atyánk – Könyörögj érettünk!
Jézus Társasága összes szentjei – Könyörögjetek érettünk!
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 9. hétfő: 700 -; 1830 + Édesanyáért és élő családjáért ● November 10. kedd:
700 élő Mátéért és családjáért; 1830 Szóráth és Becker család elhunyt tagjaiért ● November
11. szerda: 700 élő Gabrielláért és családjáért; 1830 Kordás család elhunyt tagjainak l.ü. ●
November 12. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 + Rezső l.ü. ● November 13.
péntek: 700 + Margit édesanyáért; 1830 Kovács család elhunyt tagjaiért ● November 14.
szombat: 700 Albert apáért és testvérért; 1830 Stuhlmann család elhunyt tagjaiért
„Ó, mindenek Ura és Teremtője, fogadj jóságosan minket is, ha eljön halálunk órája! Addig tarts meg e testi életben, amíg üdvösségünkre szolgál. Azután úgy fogadj majd minket,
mint akik szent félelmedben már felkészültünk, mint akik nem készületlenek, és nem fordítanak neked hátat az utolsó napon. Ne engedd, hogy kényszeredett lélekkel távozzunk és
szakadjunk ki ebből az életből, ahogyan azok az emberek szokták, akik teljesen átadták
magukat ennek a világnak és ennek a testnek. Add, hogy készségesen és örvendező lélekkel induljunk el abba a boldog és örök életbe, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban
van, akinek dicsőség legyen mindörökkön-örökké. Ámen. / Nazianzi Szt. Gegely püspök/
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

