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BEVEZETŐ ÉNEK Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne
valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenségem fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg
nem szégyenül. (Zsolt 24)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8)
A próféta a nép nevében imádkozik, amikor már a fogságból visszatértek, Jeruzsálembe,
de megoldhatatlannak látszó nehézségek előtt álltak. Bűnbánattal gondol arra, hogy a
csapást vétkeik miatt küldte rájuk Isten. Olyanok lettek, mintai elszáradt lomb, amelyen
nem látszik a jövő ígérete. Egyedül a mindenható Isten segíthet rajtuk, akit a próféta atyának szólít, s aki elég irgalmas ahhoz, hogy megbocsásson.
Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem
ismer minket; te, Uram, te magad vagy
a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk,
hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy
félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk
újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket
és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna
ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt.
Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki,
valóban fül nem hallotta, és szem nem
látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki
ilyeneket vinne végbe azok javára, akik
benne bíznak. Te elébe sietsz annak,

aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki
útjaidon járva rád emlékezik. Íme, te
haragudtál ránk, és mi mégis tovább
vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk!
Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha.
Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak
minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink
hatalmának.
Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk;
mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk
mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk,
oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg:
mindnyájan a te néped vagyunk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és
szabadok leszünk! /Zsolt 79/
Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
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E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a
szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 1, 3-9)
Az apostol úgy tekint vissza a korintusi egyház alapítására, hogy annak idején Isten minden kegyelemmel elhalmozta őket, s megengedte nekik, hogy Krisztus tanúi lehettek. Ezért
remélhetik, hogy megkapják az állhatatosságot, hiszen Isten megtartja ígéretét. Viszont a
hívőnek is az a kötelessége, hogy igazi hűséget tanúsítson az evangélium szerinti élettel. Az
Egyháznak látható jelnek kell lennie a világban.
Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus
Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek
kapcsolatban szüntelenül hálát adok az
Istennek azért az isteni kegyelemért,
amelyet Krisztus Jézusban nyertetek.
Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köz-

tetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus
megjelenését várjátok.
Ő mindvégig megerősít titeket, hogy
feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus
Krisztus napján.
Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

ALLELUJA Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add
meg nékünk. (Zsolt 84,8)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13, 33-37)
Mi már az első adventnek, a Krisztusvárásnak csak emlékét ünnepeljük. De várjuk Krisztus
második e jövetelét, illetőleg a vele való találkozást, amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell ébernek
lennünk. Erkölcsi döntéseinkben megerősíthet az a gondolat, hogy Istennek számadással
tartozunk, és csak tőle várhatjuk a jutalmat fáradozásainkért.
Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe
induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a
kapuőrnek megparancsolja, hogy vir-

rasszon. Legyetek hát éberek! Mert
nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház
ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva
benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek
mondom: Virrasszatok!

TEMPLOMUNK HÍREI
 Városi ifjúsági szentmise – vasárnap este fél 8 órakor – a szentmisét Veréb László atya,
a szeminárium spirituálisa mondja.
 Adventi „roráte” szentmisék – advent hétköznapjain, először december 1-én, hétfőn,
reggel 6 órától. Utána agapéra várjuk a testvéreket.
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 Mindennapok lelkigyakorlata – Találkozó hétfőnként az esti szentmise előtt fél 6 órakor. A lelkigyakorlat rendszeres napi fél órás időráfordítást igényel 4 héten keresztül.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 Xavéri Szent Ferenc /1506-1552/ jezsuita áldozópap ünnepe – szerdán.
 Szentségimádás – csütörtöki szentségimádás ¾ 6 –kor. Imádkozzunk papi, szerzetesi,
családos hivatásokért az Egyház és a magyar nép szolgálatára.
 Elsőpéntek – a héten elsőpéntek; az esti szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Szent Miklós püspök emléknapja – szombaton.
 A Rózsafüzér társulat titokcseréje – december 6-án, szombaton fél 6-kor. Közösen
imádkozzuk a rózsafüzért.
 Csoportvezetők lelkinapja – 13-án, délelőtt 9-13.
 „Egy orvos az örökkévalóságnak” – Hencz Péter előadása Walther Károly gyermekgyógyász professzor születésének 120. évfordulóján, 2014. december 13-án, szombaton,
az esti szentmise után, cc. ¼ 8 órakor.
 Triduum – dec. 19-21 - az esti szentmisék keretében Zatykó László ferences atya mond
lelkigyakorlatos beszédeket.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 órától a rendházi alagsorban. A Gerinctorna
csoport december 9.-től január 6.-ig karácsonyi szünetet tart.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
TEMPLOMI CSOCSÓBAJNOKSÁG
Egy-, ill. kétfős „csapatok” jelentkezését várjuk. Feliratkozás a sekrestyében. Reméljük,
jelentkeznek annyian, hogy minden korosztályt indítani tudunk /általános iskola alsó, felső, középiskola, egyetemista korosztály, felnőttek/. A mérkőzéseket a jelentkezők számának megfelelően szervezzük, de a döntő mérkőzésekre december 20-án délután fél 4-től
kerül sor.
A SZENTATYA DECEMBERI IMASZÁNDÉKAI
NAPI FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG: Mindenható örök Atya Isten! Felajánlom Neked áldozatomat, Krisztus Urunk áldozatával egyesülve, szent Szívének összes szándékára. Felajánlom áldozatul mai napom minden munkáját és imádságát, minden szenvedését és örömét. Fogadd el mindezt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására és érdemeivel együtt.
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Add, hogy bűneinket így jóvátehessük; vezess vissza minden keresztényt Krisztus igazi
Egyházába; add, hogy megvalósuljanak azok a szándékok, amelyeket a Szentatya erre a
hónapra különösen ajánlott:
Egyetemes imaszándék: hogy a Megváltó születése hozzon békét és reményt minden jó
szándékú ember életébe.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: hogy a szülők igaz evangelizátorok legyenek
továbbítva gyermekeiknek a hit különleges ajándékát.
ADVENTI KÉSZÜLET – A TEVŐLEGES OLDAL
 Alkohol-, dohány- és csoki pénz felajánlása – rászorulóink -, a Karitász jótékonyságának támogatására, saját magunk testi- és lelki egészsége javára. Kérjük, helyezze a perselybe /”Karitász” - felirattal, a templom bejáratától balra/ egy napi/heti cigarettapénzét,
vagy csoki, ill. italmennyiségének árát.
 Karácsonyi cipős doboz akció – egy cipős dobozba tegyen be gyerekeknek, fiataloknak
szánt édességet, tanszert, játékot, kisebb ruhadarabot. Tüntesse fel, hogy milyen nemű, ill.
hány éves gyermeket kíván megajándékozni és adja le a sekrestyében.
A TEMPLOM BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI OKTÓBER HÓNAPBAN
Bevételek: miseszándékok díja 100 e Ft, perselypénz 291 E Ft, Szent József adományjegy
310 E Ft, összesen 701 E Ft.
Kiadások: a) havonta ismétlődő költségek: Rezsi 122,2 E Ft (áram 31,0 E Ft, gáz 75,0 E
Ft, víz 7,0 E Ft, telefon 9,28 E Ft). A zenei szolgálat költsége 40,0 E Ft, gyertya és liturgikus anyagok összesen 11,0 E Ft. Takarítóanyag és háztartási kiadások: 1,1 E Ft. Irodai ktgk: 13,1 E Ft. Banki ktg 2,8 E Ft. Élelem: 1,8 E Ft.
b) egyszer adódó költségek: Szenteltvíz tartó szerelése 60,0 E Ft. Mindösszesen a kiadások mintegy 250 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 1. hétfő: 600 elhunyt Mihályért, valamint élő és elhunyt családtagokért; 18 30
Szóráth család + tagjaiért ● December 2. kedd: 600 elhunyt Péter és Jolán szülőkért; 1830
+Kamilla, Margit és Rózsa l.ü. ● December 3. szerda: 600 + Králik Ferenc l.ü.; 1830
Hübsch család elhunyt tagjaiért.● December 4. csütörtök: 600 a szenvedő Egyház + tagjai
l.ü.; 1830 UNUM szándékára.● December 5. péntek: 600 + Anna édesanya l.ü. ; 1830 + István, + Tivadar és + Katalin l.ü. ● December 6. szombat: 600 -; 1830 élő és elhalt családtagokért.
„Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.”
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.
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