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BEVEZETŐ ÉNEK Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Iz 30,19,30)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 40, 1-5. 9-11)
A babiloni fogságban a próféta azt a feladatot kapja, hogy vigasztalja népét, mert Isten velük van és kiengesztelődik. Bűneik miatt el kell viselniük a büntetést, de azért Isten hűséges
marad a szövetséghez. A próféta előre látja, hogy Isten visszavezeti népét hazájába a pusztaságon keresztül, ezért kiált, hogy az utakat tegyék simává.
,,Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek.
,,Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr
keze minden bűnéért.” Egy hang kiált:
„Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a
sivatagon át. Minden völgy emelkedjék
föl, minden hegy és halom süllyedjen
alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé,
és sima úttá, ami göröngyös. Akkor
megnyilvánul az Úr dicsősége, és meg-

látják azt mindenek. Igen, az Úr szája
mondta ezt így.” Menj föl egy magas
hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak,
emeld föl erősen hangodat, te, aki jó
hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl
hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: „Íme, a ti Istenetek! Isten, az
Úr, íme, eljön hatalommal, karjával
mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját,
mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! /Zsolt 84/
Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országunkba dicsőség költözzék.
E: Irgalom és hűség egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
E: Az Úr jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből (2 Pét 3, 8—14)
Az első keresztények várták Krisztus második eljövetelét, hogy még az a nemzedék lássa
hatalmát, amely megtagadta őt. De Isten terve más volt. Azt akarta, hogy az evangélium
legyen igazi történelemformáló erő. Ha időt enged, azt akarja, hogy használjuk fel tökéletesedésre. Ha ez a világ elmúlik, új hazába lépünk át, amely az igazságosság otthona.
Ezért kell az evangélium szerint élnünk.
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Szeretteim! Főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az
Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év
pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem
késik ígéretével, mint ahogy némelyek
késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem
akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem
azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja.
Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, el-

enyészik. Mivel így minden elpusztul,
minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét,
amikor is az egek lángba borulnak és
felbomlanak, az elemek a tűz hevétől
megolvadnak. Mi az ő ígérete alapján
új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk,
azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.

ALLELUJA Készítsétek elő az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. (Lk 3, 4. 6 - 5.)
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 1-8)
Márk azzal vezeti be a könyvét, hogy Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról közli az örömhírt.
Az ő megjelenése a megváltás kezdete volt, amit az Ószövetségben a fogságból való szabadulás jelképezett. Jézus Krisztusban Isten személyesen jön hozzánk. Ezért Keresztelő János
joggal követeli a bűnbánatot, mint előkészületet. Minket is segít a karácsony megünneplésében, ha arra gondolunk, hogy Krisztusban Istennel találkozunk.
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy előkészítse utadat. A pusztában
kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr
útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke
és Jeruzsálem minden lakója. Megval-

lották bűneiket, ő pedig megkeresztelte
őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét
bőröv vette körül; sáskát és vadmézet
evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok
méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel
majd meg benneteket!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Szeplőtelen fogantatás főünnepe – hétfőn. „Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén
„Asszonyunk Máriának foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik
meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az ünnep értelme felől időpontja (dec. 8.) is egyértelműen eligazít. December 8-ától szeptember 8-áig, Mária
születésnapjáig (Kisasszony napja) kerek 9 hónap telik el.” /http://jelesnapok.oszk.hu/
prod/unnep/szuz_maria_szeplotelen_fogantatasa/„Noha a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tételét IX. Piusz pápa 1854. december 8-án mondotta ki tanítóhivatala péteri magasából kötelező erővel, a dogmának hosszabb előtörténete van, mintsem
gondolnánk. A szenthagyományban ez a hittétel is bejárta a dogmafejlődés útját, eleinte
feltűnés nélkül, az egyéni jámborság, lelkiélet vidékein; majd amikor fontosabb személyi-
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ségek, püspökök, teológusok töprengtek rajta, mind többen érdeklődtek a megtestesülés e
távoli előkészítésének misztériuma iránt, de nem kevesen akadtak olyanok is, akik vitatták,
tagadták a Szeplőtelen Fogantatást.” /Török József: A Szeplőtelen Fogantatás dogmájának
története: http://vigilia.hu/regihonlap /2005/7/torok.htm/
„Így tehát mindenképpen illő volt, hogy ő mindig a legtökéletesebb szentség díszeivel fölékesítve tündököljön, és teljesen mentes lévén még az áteredő bűn szennyétől is, az őskígyón a legnagyszerűbb győzelmet arassa, ő, az oly tiszteletreméltó anya. Az Atyaisten úgy
rendelkezett, hogy egyszülött Fiát - akit úgy szeretett szívből, mint önmagát, hiszen önmagával egyenlőnek nemzette - úgy adja oda anyjának, hogy természet szerint az Atyaistennek és Szűznek egy és ugyanazon közös Fia legyen. Maga a Fiú választotta őt, hogy valóságosan a maga anyjává tegye, és akitől a Szentlélek azt akarta és eszközölte ki, hogy tőle,
az anyától fogantassék és szülessék meg, akiből ő származik.” /Fila – Jug: i. m. 499–500.
Vö. Heinrich Denzinger – Peter Hönermann: Hitvallások és az egyház tanítóhivatalának
megnyilatkozásai. Bátonyterenye – Budapest, 2004. 554 - 555./
 Adventi „roráte” szentmisék – advent hétköznapjain, reggel 6 órától. Utána agapéra
várjuk a testvéreket. Köszönet az elmúlt hét agapéfelelős csoportjainak: Szent Mónika
Csoportnak és a Rózsafüzér társulatnak.
A következő hét felelősei a Gerinctorna csoport és a Karitász csoport. Mivel igen nagy
az átfedés ez egyes csoportok között, bizonnyal elfogadnak segítséget is. A munka általában reggel 5 órakor kezdődik.
 Mindennapok lelkigyakorlata – Találkozó hétfőnként az esti szentmise előtt fél 6 órakor. A lelkigyakorlat rendszeres napi fél órás időráfordítást igényel 4 héten keresztül.
 Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin – guadalupei látnok – tetszőleges emléknapja kedden.
 Gregorián koncert templomunkban – december 9-én, kedden, az esti szentmise után
19 órától. Fellépnek a SZTE-ZMK hallgatói. Egyházi és /fél/világi zene- és énekművek
hangzanak el Szudi Mária művészeti vezető irányítása alatt.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 Bibliaóra – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás – csütörtöki szentségimádás ¾ 6 –kor. Imádkozzunk papi, szerzetesi,
családos hivatásokért az Egyház és a magyar nép szolgálatára.
 Jótékonysági koncert – 2014. december 11-én, csütörtökön este 19:30-kor, melyet tehetséges egyetemisták (a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség tagjai) önkéntesen szerveznek a hajléktalanok megsegítésére a Milleneumi kávéházban.
 A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária - tetszőleges emléknapja pénteken.
 Szent Luca szűz és vértanú /283-304/ – emléknapja szombaton.
 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.
Advent 3. vasárnapján december 14-én - a szentmisék után - KÉK csoportunk szeretettel hívja a Testvéreket a hittanteremben adventi-, karácsonyi sütemény kóstolóra. A sütemények mellé pedig egy kis receptfüzetet adnak.
 Triduum – dec. 19-21 - az esti szentmisék keretében Zatykó László ferences atya mond
lelkigyakorlatos beszédeket.
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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.
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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 8. hétfő: 600 Szeplőtelen Fogantatás ünnepe; 1830 élő családtagokért ● December 9. kedd: 600 -; 1830 Urbán család elhunyt tagjaiért ● December 10. szerda: 600 élő
Gabrielláért; 1830 élő Szilviáért és Darinkáért ● December 11. csütörtök: 600 élő Gabrielláért; 1830 László és József testvérek l.ü. ● December 12. péntek: 600 Missziókért; 1830
Kordás család elhunyt tagjaiért ● December 13. szombat: 600 Szentatya szándékára; 1830
elhunyt családtagokért
SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM
H-6722 SZEGED, Dáni János utca 3. Tel/Fax: 06-62-426-590
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