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KEZDŐÉNEK Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás, hívjatok
segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből (Mal 3, 19-20a)
Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét.
Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a
gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.
Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz,
mint a kemence. Minden kevély és
minden gonosztevő olyan lesz, mint a
szalma: az a nap, amely elérkezik,
lángra lobbantja őket - mondja a Sere-

gek Ura - úgy hogy sem gyökér, sem
lombozat nem marad belőlük. Nektek
pedig, akik félitek a nevemet, felragyog
az igazság napja, és sugarai üdvösséget
árasztanak.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.
a földet, * igazságban ítéli az egész világot. /Zsolt 97/
Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt.
E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek.
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt.
E: Mert eljön ítélni a földet, + igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen minden népet.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből
(Tessz 3, 7-12)
Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét,
Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások
kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi
kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét.
Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell
minket követni. Nem éltünk tétlenül
közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem
ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy
senkinek ne legyünk terhére. Nem
mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni,
hogy kövessétek. Már amikor nálatok

voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki
nem akar dolgozni, ne is egyék. Most
mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az
ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.
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ALLELUJA Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok
ideje. (Lk 21, 28)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21, 5-19)
A zsidók számára a templom Isten jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe
volt Ezért annak lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a
tévhitből vezeti ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne, mint Messiásban
nem hittek, és nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az álmessiások fellépése. Az Egyház számára feladat marad a történelmi idő, amelyben hirdetnie kell
az evangéliumot, és a Szentlélek segítségével tanúságot kell tennie Krisztusról.
Abban az időben: Amikor némelyek
megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal
van díszítve a templom, Jézus ezt
mondta: „Jönnek majd napok, amikor
abból, amit most itt láttok, kő kövön
nem marad, mindent lerombolnak.”
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek
előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!
Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az
idő.« Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne
rémüldözzetek. Mindennek előbb meg
kell történnie, de ezzel még nincs itt a
vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet
nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is,

éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az
égen. De előbb kezet emelnek rátok, és
üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe
vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe:
Ne törjétek fejeteket előre, hogyan
védekezzetek. Én olyan ékesszólást és
bölcsességet adok majd nektek, hogy
egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni
vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak
benneteket a szülők, testvérek, rokonok
és barátok, s némelyeket meg is ölnek.
Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el
a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek
meg lelketeket.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Agapé a reggel 8 órai szentmise után – szeretettel várjuk a testvéreket.
 Pignatelli Szent József SJ /1737-1811/– emléknapja hétfőn.
 Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító /1193-1280/ –emléknapja kedden.
 Egyetemista hittan – kedden este fél 8-kor a hittanteremben.
 Skóciai Szent Margit / 1047- 1093/ – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – felnőtt katekézis 1. – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás – /minden/ csütörtökön este ¾ 6 órakor – népünkért, Egyházunkért.
 Szabadegyetem – novemberi előadás – Halál, avagy hová tűnik a lélek? „A tanatológia
misztériumai”. 2016. november 17. (csütörtök) 19.00, Dr. Barabás Katalin, docens.
 Árpád-házi Szent Erzsébet / 1207-1231/– ünnepe szombaton.
 Krisztus, a Mindenség királya – főünnepe vasárnap. /Gyűjtés a Karitász javára/
 Országos gyűjtés a Karitász javára – a következő vasárnapon.
 Erzsébet kenyere – a szokott jótékonysági akció a Karitasz részéről a rászorulók javára
– a következő vasárnapon, a szentmisék után. A megáldott kenyeret szétosztjuk a testvérek
között, melyhez önkéntes adománnyal járulhatnak hozzá.
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 Az Irgalmasság Szentévének lezárása – november 20-án, Krisztus Király vasárnapja –
mely egyben az Egyházi év lezárása is. „Ezen a napon – bezárva a Szent Kaput – mindenekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta
számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd
az Egyház életét, az egész emberiséget és a mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és így valamennyien a közeljövő iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb történelmet.” (Misericordiae Vultus 5. p.)
 Adventi lelkigyakorlat – első alkalom november 28-án, du. 5 órakor a hittanteremben
kezdő találkozó – 4 hét – egyéni, napi imaórák. Azok jelentkezését várjuk, akik eldöntötték, hogy mindennap, legalább fél órát adnak az imádságra + negyed óra a visszatekintésre
és negyed óra a másnapi imára való felkészülésre. Heti egy közösségi találkozás, amely
mellett egyéni beszámolóra is vállalkoznak.
 Adventi lelkinap – december 17-én, szombaton, 9 és 13 óra között.
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS – NOVEMBER 19.
Szeretettel hívjuk a Testvéreket a család adventi koszorújának elkészítésére november 19én, szombaton 3 és 6 óra között a hittanterembe. Az alapanyagok ingyenesek, de a Karitász szívesen fogadja a hozzájárulásokat.
GYÓGYÍTÓK SZENTMISÉJE – NOVEMBER 26.
Gyógyítók – orvosok, orvostanárok, medikusok, gyógyszerészek, pszichológusok,
egészségügyi dolgozók – szentmiséje 2016. november 26-án, szombaton, du. 5 órakor a
Szent József Jezsuita Templomban. A szentmisét P. Illés Albert SJ. mutatja be.
Közreműködnek: Gyimesi Kálmán operaénekes, Perneczky Balázs orgonaművész
Minden egészségügyi dolgozót, címtől és rangtól független, szeretettel várunk!
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
December 11-én, advent 3. vasárnapján. A bevételt a Ferences Konyha és az Agyagos
utcai Fogyatékos Gyermekotthon javára ajánljuk fel. Behozható minden HASZNÁLHATÓ - /tehát kétes-, balesetveszélyes, avítt tárgyak nem! / – dísztárgyak, háztartási eszközök, kiegészítő ruházat, tisztálkodási-, piperecikkek, ma is aktuális irodalom, stb. – melyek
a vásár folyamán, minimál összeg megállapításával, adomány ellenében elvihető.
Ez alkalommal összekötve receptcsere és süteményvásár! A behozott sütemények elvihetők adomány fejében, mely célja a fenti.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Karitasz csoport – idősek, értelmileg akadályozott fiatalok támogatása, együttműködés
az egyházmegyei központtal. /Bérdiné Klári/
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után. /Patakiné Tóth Katalin/
 Egyetemista hittancsoport – kedden fél 8 órakor a hittanteremben. /P. Hess István SJ./
 Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Kaposváriné Vass Kata/
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor az udvari teremben - AA Klub – szerdán este 6
órakor az udvari teremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
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 Párbeszéd – csoport – fiatal felnőttek – beszélgetés az élet kisebb nagyobb kérdéseiről - a keresztény alapállás keresése - csütörtökön este 8 órakor
 Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.
 Keresztény Élet Közössége – hétfőn és csütörtökön, - cc. 7 - rendház meditációs terem.
„ Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja a
keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne érte el csúcspontját. Az Atya, „a végtelenül irgalmas Isten” (Ef 2,4), miután kinyilatkoztatta a nevét Mózesnek mint „irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő,
gazdag kegyelemben és hűségben” (Kiv 34,6), nem hagyott fel azzal, hogy a történelem
során különféle módokon megismertesse a maga isteni természetét. „Amikor elérkezett az
idők teljessége” (Gal 4,4), és üdvözítő terve szerint már minden el volt rendezve, elküldte
Fiát, aki Szűz Máriától született, hogy véglegesen kinyilatkoztassa nekünk a szeretetét.
Aki őt látja, az Atyát is látja (vö. Jn 14,9). A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész
személyiségével kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát.
Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derűs
nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik,
aki őszintén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, amely
egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai
ellenére mindenkor szeretnek bennünket.
Vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az
irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát, mint
alkalmas időt az Egyház számára, hogy erősebbé és hatékonyabbá tegye a hívők tanúságtételét." /Ferenc pápa bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívül jubileumát/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 14. hétfő: 700 + Erzsébet és Márton l.ü.; 1830 Közös szándék ● November
15. kedd: 700 + Albert apa és testvér l.ü.; 1830 közös szándék ● November 16. szerda: 700
UNUM szándékára; 1830 Közös szándék ● November 17. csütörtök: 700 Társaság szándéka; 1830 Közös szándékra. ● November 18. péntek: 700 + édesanyáért és élő családjáért;
1830 Közös szándék ● November 19. szombat: 700 világbékéért; 1830 Közös szándék
„Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.”
SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM
H-6722 SZEGED, Dáni János utca 3. Tel/Fax: 06-62-426-590
E-mail: sztjozsefjezsuita@gmail.com; www.sztjozsef.hu;
Facebook: www.facebook.com/SztJozsefSzeged
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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