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BEVEZETŐ ÉNEK Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkönörökké! (Jel 5,12; 1,6)
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből (Dán 7, 13—14)
A Messiás hatalmát az Ószövetség többféleképpen jelezte előre. Izajás arról beszélt, hogy
az e jövendő Messiás Isten lelkének te fességét birtokolja és az irgalom tetteit hajtja végre.
Az olvasmány arról szól, hogy ő kap hatalmat az ítéletre. A próféta Ember, fiának nevezi,
tehát valóságos ember is. Uralma ezért terjed ki minden népre és tart örökké.
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme,
rályságot adott neki. Minden népnek,
az ég felhőin valaki közeledik. Olyan
nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálvolt, mint az Emberfia.
nia. Hatalma örök hatalom, amely nem
Amikor az Ősöreghez ért, színe elé
enyészik el, és királysága nem szűnik
vezették. Hatalmat, méltóságot és kimeg soha.
VÁLASZOS ZSOLTÁR Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. /Zsolt 14/
Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik.
Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája.
E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen.
Aki így éli életét, * soká meg nem rendül.
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 1, 5-8)
Az újszövetségi látnok Krisztus királyi alakját részben Dániel alapján, részben az evangélium alapján mutatja be. Az ég felhőin jön ítéletet tartani és hatalmát azok is látják, akik
keresztre feszítették. Hatalmát mutatja az a hatás is, amit kegyelmével elért az emberek
közötte embereket is részesít uralkodói jogaiban és papi tisztségében. Uralma kiterjed
minden teremtményre. Az Egyház hitének ez a meggyőződés ad szilárdságot.
Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld
királyainak fejedelme. Ő szeret minket.
Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a
hatalom örökkön-örökké. Ámen. Néz-

zétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja
őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd
a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten,
aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.

ALLELUJA Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak
jövendő országa. (Mk 11, 9)
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EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 18, 33b-37)
Jézus elítélését azért kérték a római helytartótól, mert mint Messiás királlyá tette magát, s
ez a római jog szerint lázadásnak számított a császár ellen. Ő ezért a pogány helytartó
előtt tisztázza messiási mivoltát, ahogy azt a zsidók előtt is megtette. Országa nem ebből a
világból való, vagyis nem politikai vagy csak földi közösség. Ő azért jött, hogy tanúságot
tegyen az igazságról. Ez az igazság nem elvont szó, hanem Isten végső szándéka erre a világra vonatkozólag. Benne nyilvánvaló lett, hogy az Atya miért teremtette a világot és
hogy milyen célt tűzött az ember elé.
Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te
vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy
mások mondták neked rólam?” Pilátus
ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját
néped és a főpapok adtak a kezembe.
Mit tettél?”
Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha eb-

ből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom
nem innét való.” Pilátus megkérdezte:
„Tehát király vagy?” Jézus így felelt:
„Te mondod, hogy király vagyok. Én
arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a
szavamra!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Krisztus, a mindenség Királya – az egyházi év utolsó vasárnapja – 10 órai szentmise
után elvégezzük a Jézus Szíve litániát. Az esti szentmisét P. Koronkai Zoltán mondja.
 Erzsébet kenyere – jótékonysági alkalom az Erzsébet-kenyere, szokásos akciója november 22-én, vasárnap. Nagy lehetőségünk van a nagylelkűségre.
 Boldog Pro Mihály Ágoston SJ. áldozópap és vértanú – emléknapja hétfőn.
 Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnámi vértanúk – kedden.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik készek az elmélyülésre és a párbeszédre.
 Alexandriai Szent Katalin – emléknapja szerdán.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor.
 Berchmans Szent. János SJ., skolasztikus - emléknapja pénteken.
 Marchiai Szent Jakab áldozópap – emléknapja szombaton.
 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!
 Advent első vasárnapja – november 29-én kezdődik az új egyházi év /C/.
ADVENT TEMPLOMUNKBAN
 Városi ifjúsági szentmise – Advent 1. vasárnapján, november 29-én, vasárnap este fél 8
órakor. A szentmisét Dr. Thorday Attilla, újszegedi plébános mondja.
 Roráte szentmisék – Advent minden hétköznapján reggel 6 órakor. A szentmisét agapé
követi, melyet a templomi csoportok készítenek elő.
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 Előadás – Dr. Hencz Péter előadása az esti szentmise után: „75 éve nyílt meg a Magyar
Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Szegeden”
 Gregorián szentmisék – Advent péntekjein – egyetemista csoportunk tagjai gregorián
énekkel szolgálnak és előkészítik az agapét.
 Mindennapok Lelkigyakorlata – November 30-án, december 7-én, 14-én és 21-én, adventi hétfő estéken fél 6-tól.
 Vasárnap esti szentmise – december 6. - Veréb László spirituális atya.
 Lelkinap - december 12-én, szombaton 9- 13 óráig minden érdeklődő számára lehetőséget biztosítunk az elmélyedésre és a közös imára.
 Advent 3. vasárnapja, december 13-án, több esemény is történik templomunkban:
- Elsőáldozók bemutatása a 10 órai szentmisén. Az idén 6 fiatal – 6 család készül az elsőáldozásra templomunkban.
- Jótékonysági vásárt tartunk a hittanteremben – szívesen fogadjuk és kérjük a testvérek hozzájárulását még használható, nélkülözhető, és mások számára még jól használható
tárgyakat, könyveket, eszközöket. ruhákat.
- Süteménykóstoló és receptcsere a vásár ideje alatt – minden szentmisét követően. Kérjük, hozzák el sikerültebb receptjeiket /lehetőség szerintadják lee előzetesen a sekrestyében - és ha arra módjuk és lehetőségük van, annak formába öntött, fizikai megvalósulását
is. A leadott receptekből készült füzetet a süteménykóstoló alkalmával mindenki kézbe
veheti és hazaviheti.
 Vasárnap esti szentmise – december 20., vasárnap – Fr. Zatykó László.
 Díszítés – betlehemállítás - takarítás - december 23-án, szerdán délelőtt 8 órától.
 Gyóntatási szolgálat – a szentmisékkel kapcsolatban, egyéni megbeszéléssel, és december 24-én a délelőtt folyamán 9-12 óra között.
IRGALMASSÁG ÉVE – 2015. DECEMBER 8. – 2016. NOVEMBER 20
Március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás keretében mondott homíliájában az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg, mely ez év december 8.-val, és 2016. november 20án zárul Krisztus Király ünnepén:
„Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor gondoltam arra, hogyan tudná az egyház hatékonyabbá tenni a küldetését az irgalmasság tanújaként. Ez egy olyan út, mely a lelki
megtéréssel kezdődik. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek egy rendkívüli jubileumot, amelynek középpontja az Isten irgalmassága. Az irgalmasságnak a szentéve lesz
ez. Az Úr Szava fényénél kívánjuk azt megélni: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya” (v.ö.
Lk 6,36). „arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasságban éljünk, mert nekünk volt elsőként
részünk abban, hogy irgalmasságot gyakoroltak irányunkban”. „a törékeny emberi kézbe
helyezett megbocsátás az eszköze annak, hogy szívünkben megvalósuljon a béke, hogy
boldogan éljünk”. „Misericordiae Vultus” – Az irgalmasság arca
Templomi közösségünk Programterve a rendkívüli szentévben: gyóntatási szolgálat
fenntartása – felajánlása – a szentmisékkel kapcsolatban és egyéni beszélgetés keretében
- Nagyböjti keresztutak – csoportjaink bekapcsolódásával – Isten irgalmasságát szemléljük Jézus Krisztus szeretet zarándoklatát kísérve
- Pünkösdi Kilenced – az egyes napok a bűnbánat és a kiengesztelődés lépcsői a teljesebb, azaz a krisztusi élet felé.
- Templomunk egész nap nyitva áll azok előtt, akik betérve imádkozni szeretnének.

4

47/2015 – NOVEMBER 22.

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/
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.
A TEMPLOM BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015 OKTÓBERÉBEN
Perselypénz: 343.000 Ft, adomány magánszemélytől 10.000 Ft, terület bérbeadása (3 havi
díj) 190. 500, október havi szentmise befizetés: 61.200 Ft. Összesen 604.700 Ft.
Kiadások: a) havonta ismétlődő költségek; Rezsi 151,6 E Ft ( gáz 75,8 E Ft, áram 46,1 E
Ft, víz 19,7 E Ft, telefon 9,5 E Ft); Gondnok munkáltatói bérköltsége 88,4 E Ft, a zenei
szolgálat költsége 40,0 E Ft; Liturgikus anyagok: 7,5 E Ft. Takarítóanyag, háztartás 7,4 E
Ft. Irodai ktg-k: 49,0 E Ft (fénymásoló papír!). Banki ktg 9,3 E Ft. Élelem: 11,4 E Ft.
Karbantartási anyagok: 5,1 E Ft. Újság 3,2 E Ft; b) egyszer adódó költségek: Sapientia
Szerz. HF részére adomány 40 000 Ft; Mikrofon konzol 2,2 E Ft; Mindösszesen a kiadások: 414.750-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 23. hétfő: 700 élő gyermekért és családjáért; 1830 A Szemerédi család élő és
elhunyt tagjaiért ● November 24. kedd: 700 élő családtagokért; 1830 elhunyt Mártonért és
családjáért ● November 25. szerda: 700 + szülőkért és családjukért; 1830 elhunyt Katalin
l.ü. ● November 26. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 + szülők l.ü. ● November
27. péntek: 700 + Máriáért és élő családjáért; 1830 + Szabó és Sebők család l.ü. ● November 28. szombat: 700 Ferenc és Mária házassági évfordulója; 1700 Gyógyítók miséje;1830 +
Juray, Gunda és Király család l.ü.
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

