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KEZDŐÉNEK ĺgy szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem pusztulás; Hívjatok
segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol éltek. (Jer 29)
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből (Dán 12, 1-3)
Ószövetség késői könyveiben már jelentkezik a feltámadás és a túlvilági igazságszolgáltatás hite. A feltámadással együtt jár az ítélet, amely véglegesen elválasztja az igazakat és a
bűnösöket. Jutalom vár azokra, akik másokat az igazság megismerésére tanítottak.
A végső nagy napokról szól az Úr:
Abban az időben fölkel Mihály, a
nagyfejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje
következik, amilyen még nem volt soha,
amióta nemzetek vannak.
Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.

Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök
életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra.
Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként a csillagok.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat, * ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.
E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is.
Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented
romlást lásson.
E: Az élet útját mutatod nekem, + színed előtt az öröm teljessége, * és jobbodon a
gyönyörűség mindörökké.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 10, 1 1-14. 18)
A levél azoknak szól, akik a zsidók közül keresztelkedtek meg, s szívesen tekintettek vissza
a jeruzsálemi templom díszes liturgiájára és ősi hagyományaira. A szerző ezért mutat rá a
keresztény istentisztelet lényegére és egyedülálló értékére. Jézus egyetlen áldozatot mutatott be a kereszten, s az meghozta a bűnök bocsánatát Az Egyház a szentmisében csak jelenvalóvá teszi és újra felajánlja, hogy részesedjék gyümölcseiben.
Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is
bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben
csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten

jobbján. Már csak arra vár, hogy
minden ellensége hódolattal leboruljon
lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre
tökéletessé tette a megszentelteket. Ám
ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs
többé bűnért való áldozat.
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ALLELUJA Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok! (Lk 21, 36)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13, 24-32)
A liturgikus év végén az Egyház a szentírási részletekkel arra figyelmeztet, hogy a földi idő
és a történelem véges. Egyszer majd jön az ítélet, ahol a jó meg kapja a jutalmát, a rossz
pedig a büntetését. Jeruzsálem pusztulása, mint a régi szövetség vége, előképe volt a világ
végének. De Jézus az időpontra vonatkozólag semmi kinyilatkoztatást nem ad. A hívő ember kötelessége az, hogy virrasszon, és mindig készen legyen. Az előjelek sem az időpontot
mutatják, hanem csak az ítélet valóságára figyelmeztetnek.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban,
amikor a gyötrelmek véget érnek, a
nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és
a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az
Emberfiát, amint eljön a felhőkön,
nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a

fügefáról: Amikor már zöldellni kezd
és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van
a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy
ezek mind bekövetkeznek, tudjátok
meg, hogy közel van, már az ajtó előtt.
Bizony mondom nektek, nem múlik el
ez a nemzedék, míg mindezek be nem
következnek. Ég és föld elmúlnak, de
az én igéim soha el nem múlnak. Ám
azt a napot vagy órát senki sem tudja,
sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem
egyedül az Atya.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Jezsuita Kilenced – köszönet mindazoknak, akik bekapcsolódtak Kilencedünkbe hivatásokért az Egyház szolgálatára Jézus Társaságában! – egyúttal hívás a további imára.
 Agapé a 8 órai szentmise után - szeretettel várjuk a Testvéreket!
 Gyűjtés a Magyar Karitász javára – Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan, e vasárnapon. Adományaikat elküldjük a Püspöki Kar szeretetműveinek támogatására.
 Csoportvezetői gyűlés – hétfőn du. fél 5 órakor a kis hittanteremben.
 Veszteségek ajándéka – címmel Singer Magdolna, mentálhigiénés szakember, hospiceés gyásztanácsadó, tart előadást a Katolikus Házban, kedden, november 17-én délután 6
órai kezdettel a család Egyetem keretében.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik készek komoly elmélyülésre és a párbeszédre.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe – csütörtökön.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor.
 Erzsébet kenyere – jótékonysági alkalom az Erzsébet-kenyere, szokásos akciója november 22-én, vasárnap.
 Hitvalló Művészek – A kereszténység és az európai kultúra – címmel Dávid Katalin
művészettörténész tart előadást november 18-án, szerdán, az esti szentmise után negyed 8
órakor a Szent József Templomban.
 A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban – emléknap szombaton.
 Krisztus, a mindenség Királya – az egyházi év utolsó vasárnapja 10 órai szentmise
után elvégezzük a Jézus Szíve litániát.
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 Adventi koszorúkészítés – november 21-én, szombaton 16.00 és 18.00 óra között a hittanterembe várjuk a kedves testvéreket adventi koszorú készítésre. A koszorú alapanyagai
rendelkezésre állnak.
 A szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom búcsúja – november 21-én, szombaton
délelőtt 10 órakor. A szentmisét és a szentbeszédet Puskás Antal pálos atya, a Petőfiszállás
– Szentkút Plébánia plébánosa mondja. A szentmise a templom 200. évfordulóját ünneplő
templom jubileumi évének kezdete.
 80 éves a Szeged - petőfitelepi Jézus Szíve Templom – Dr. Kiss – Rigó László püspök
úr áldja meg a november 22-i 10 órai szentmisén a legújabb üvegablakot, mely Scheffler
János vértanú püspököt ábrázolja. Szeretettel várják a Testvéreket!
 Gyógyítók szentmiséje – orvosok, ápolók, lélekgyógyászok, - általánosan az egészségügyben dolgozók – november 28-án, szombaton délután 5 órakor melyet P. Illés Albert SJ.
mutat be. A szentmise elején gyertyagyújtás. Közreműködik Gyimesi Kálmán operaénekes, Perneczky Balázs orgonaművész A szentmisét egyszerű agapé kíséri!
 A gyulai Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégium – utinam - tárt karokkal várja a jelentkezőket. Részletek: http://www.gondocsszki.sulinet.hu/
„HIDAK ÉS HÁLÓK” - NEMZEDÉKEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE – PÁLYÁZAT
„E pályázat keretében olyan programokat tervezünk, melyek megerősítik az idősek értékesség tudatát és a fiatal generációval való közeledésük által kölcsönösen életük új aspektusait fedezhetik fel.
Fontosnak tartjuk a programok szervezésénél és lebonyolításánál a kölcsönös önkéntességet, mely erősíti a nemzedékek közti kapcsolatot és példaként szolgálhat, hogy „hidak és
hálók lehessünk”. Programjaink lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, hogy felfedezzék
és kamatoztassák saját talentumaikat, és ezáltal önismeretük, értékességük tudata erősödjön, és felismerjék a valódi értékeket.
Hasonlóképpen az idős generáció számára lehetőségeket akarunk biztosítani, hogy magányukból kilépve gazdagítani tudják a közösségünket. Az összeállított programsorozattól
azt várjuk, hogy megnöveli közösségünk tagjainak aktivitását, részvételi kedvét az egyes
eseményeken. Mivel templomi közösségünkben eddig sok új ötlet valósult meg önkéntes
alapon, feltételezzük ennek a jó gyakorlatnak a fennmaradását, akár további új ötletek születését és megvalósulását.” – a templomi csoportok koordinátorai
IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ – 2016
2016. július 25. és augusztus 1. között gyűlnek össze Krakkóban az Ifjúsági Világtalálkozó
résztvevői. Előtalálkozó Radomban: 2016. 07. 20-25. Találkozó: 2016. 07. 25-31. Az esemény előkészületeiről valamint egyéb információkat olvashatnak a www.krakko2016.hu
honlapon. Költség kb. 47 eFt - /108. 300 Ft összköltségből az egyházmegye és a plébánia
átvállalja a többletet./ https://hu-hu.facebook.com/ifjusagpasztoraciosiroda/
NYÍLT NAP – DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM
2015. november 17. kedd: 16. 30 óra.
Hat évfolyamos, koedukált, természettudományos orientációjú képzés. Négy évfolyamos,
koedukált, sport-tehetséggondozó képzés. Négy évfolyamos, koedukált, emelt óraszámú
angol nyelvi képzés. Négyévfolyamos, koedukált, emelt óraszámú német nyelvi képzés.
Négyévfolyamos, koedukált, általános képzés.
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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/.
 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.
„Tehát, testvéreim, ne becsüljük le az üdvös megtérés jelen alkalmát, hiszen itt az idő,
hogy Istenhez térjünk – aki minket meghívott –, amíg alkalmunk van arra, hogy visszafogadjon minket. Ha ugyanis most ellenállunk szenvedélyeinknek, és legyőzzük bensőnk
gonosz és érzéki kívánságait, akkor majd megtapasztalhatjuk Jézus irgalmát. De vegyétek
észre azt is, hogy az ítélet napja, mint tüzes kemence, már elérkezett, az égi testek meg a
földkerekség olvadoznak (vö. Mal 3, 19), s mint az ólom folynak szét a tűzben, s ezután
már csak az következik, hogy feltáruljanak az emberek rejtett és nyilvánvaló cselekedetei.
Bűnünk jóvátételére jó az alamizsnálkodás; még jobb a böjt imával, de legjobb az alamizsnálkodás böjttel és imával; a szeretet befödi a bűnök sokaságát (1 Pét 4, 8), a tiszta
lélek imádsága pedig megszabadít a lelki haláltól. Mindenki boldognak tudhatja magát, aki
ezekben a dolgokban tökéletes; az alamizsna ugyanis eltörli a bűnt.
Térjünk meg tehát őszinte szívvel, senki se vesszék el közülünk. Ha ugyanis parancsunk
van arra, hogy a bálványimádástól eltérítsük és a helyes vallásra megtanítsuk az embereket, akkor mennyivel inkább kell gondoskodnunk arról, hogy el ne vesszék egy olyan lélek
sem, amelyik már megismerte az Istent. Segítsen egyikünk a másikon, hogy a hitben
gyöngéket is jó irányba tudjuk elvezetni; térítsük meg, és figyelmeztessük kölcsönösen
egymást, hogy mindnyájan üdvözüljünk.”
/Egy II. századi szerző szentbeszédéből/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 16. hétfő: 700 + Erzsébet és Márton l.ü.; 1830 Rásonyi család + tagjaiért ●
November 17. kedd: 700 + szülők és testvérek l.ü.; 1830 Kovács család élő tagjaiért ●
November 18. szerda: 700 + Julianna és Ferenc l.ü.; 1830 + Barna István l.ü. ● November
19. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 elhunyt Mártonért és családjáért ● November 20. péntek: 700 A világbékéért; 1830 + Erzsébet, Béla szülők és + László gyermekük
l.ü. ● November 21. szombat: 700 + József l.ü.; 1830 a Daróczy család élő és + tagjaiért
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

