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BEVEZETŐ ÉNEK Örüljetek az Úrban szüntelenül; újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van! (Fil 4,4-5)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 61, 1-2a. 10-11)
Az Isten Lelke az Ószövetségben az ő teremtő és éltető erejét jelentette. A próféta tudja,
hogy ezt a Lelket kapta küldetéséhez. Feladata az, hogy tanúskodjék Isten irgalmasságáról, hogy hirdesse az örömhírt az elhagyatottaknak, hogy gyógyítsa a megtört szívűeket
Küldetését megtiszteltetésnek veszi és örömmel teljesíti. Ebben előképe a Messiásnak, aki
majd egészen birtokolja a Szentlelket és meghozza a szabadulást a bűntől.
A próféta így beszél: Az Úr Lelke
nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr
és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az
Úrban, lelkem ujjong az én Istenem-

ben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette
rám.
Felékesített, mint a vőlegényt, aki
koszorút visel, és mint a menyasszonyt,
aki ékszerekkel díszíti magát. Mert
amint a föld megtermi növényeit, és a
kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a
magasztalást minden nép színe előtt.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Lelkem ujjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét.
Előénekes: Magasztalja az én lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,* íme, mostantól fogva boldognak
hirdet engem minden nemzedék.
E: Mert nagy dolgot művelt velem ő, aki hatalmas, * ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik istenfélők.
E: Az éhezőket minden jóval betölti, * a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, * megemlékezett irgalmáról.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1 Tessz
5, 16-24)
A hívő kereszténynek joga van az örömre, hiszen megkapta a kinyilatkoztatást az élet értelméről, erkölcsi kötelességeiről, és Isten irgalmáról. Ez az ismeret igazítja el az imában
és a földi javak értékelésében. A Szentlélek működik az Egyházban, segíti az igazság megtalálásában, és erőt ad arra, hogy gyengesége ellenére is kitartson a jóban.
Testvéreim! Legyetek mindig derűsek.
Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok há-

lát mindenért, mert Isten ezt kívánja
mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne
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oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg
mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy

tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott
benneteket, ő majd végbe is viszi.

ALLELUJA Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 6-8; 19-28)
János feladata volt a Messiás útjának előkészítése és a róla való tanúskodás. Tanúskodása
előképe lehet a keresztény magatartásnak is. Semmi kiváltságot és dicsőséget nem követel
magának. Ő nem a Messiás, nem Illés, nem a Próféta, akit úgy vártak, mint a nagy átalakulás megszervezőjét. Jánosnak egy feladata van: a bűnbánat hirdetése. De jelzi a Messiás
igazi nagyságát is: Szentlélekkel fog keresztelni, nem csupán vízzel, vagyis valóban Istenhez kapcsolja a hívőt.
Abban az időben: Föllépett egy ember:
az Isten küldte, és János volt a neve.
Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki
higgyen általa. Nem ő volt a világosság,
hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat
küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy
megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre
megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.”
Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor?
Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” - felelte. ,,A próféta vagy?” Erre is nemmel
válaszolt. Azt mondták tehát neki:

„Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket.
Mit mondasz magadról?” Ezt felelte:
,,A pusztában kiáltó hangja vagyok:
Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték:
„Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy
a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit
nem ismertek, aki utánam jön, s akinek
még a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani.” Ez Betániában történt, a
Jordánon túl, ahol János tartózkodott
és keresztelt.

TEMPLOMUNK HÍREI
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.
 Adventi „roráte” szentmisék – advent hétköznapjain, reggel 6 órától. Utána agapéra
várjuk a testvéreket. Köszönet az elmúlt hét agapéfelelős csoportjainak: Gerinctorna- és a
Karitász csoportoknak. Mivel igen nagy az átfedés ez egyes csoportok között, bizonnyal
elfogadnak segítséget a következő hét felelősei is. A munka általában reggel 5 órakor kezdődik.
 Csoportvezetők találkozója – hétfőn délután fél 5 órakor.
 Mindennapok lelkigyakorlata – Találkozó hétfőnő este fél 6 órakor.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
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 Kaszap István /1916-1935/, jezsuita novícius halálának 98. évfordulója – szerdán, december 17-én. Egyetemi Kollégiumunk névadója.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás – csütörtöki szentségimádás ¾ 6 –kor. Imádkozzunk papi, szerzetesi,
családos hivatásokért az Egyház és a magyar nép szolgálatára.
 Triduum – dec. 19-21 – péntek – vasárnap - az esti szentmisék keretében Zatykó
László ferences atya mond lelkigyakorlatos beszédeket.
 Csocsó - a döntő mérkőzéseket december 20-án délután fél 4-től tartjuk.
 Az irodai nyitva tartás - december 22-től január 2-ig szünetel. Ebben az időben keresse bizalommal közvetlenül a templomigazgatót: hess.sj@gmail.com; 30/465-7557.
MEGJELENT A DECEMBER – JANUÁRI SZÍV ÚJSÁG
„Amikor Isten ajándékoz, annak külön neve van: kegyelem. Így aztán legfőbb Ajándékozónk is „a gyengédség és a kegyelem Istene, hosszan tűrő és gazdag irgalomban és hűségben” (Kiv 34,6). Talán azért vált szükségessé a magyarul kissé nehézkes kifejezés, mert a
mi ajándékozásunk túl könnyen válik hiányunkból fakadó csereügyletté, vagy mert oly
sokszor kényszerülünk személytelenül adni.” /Lukács János SJ: Ajándék, kegyelem/
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.
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.
URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE TEMPLOMUNKBAN
- December 21. vasárnap: adventi jótékonysági vásár a délelőtti szentmisék után.
- December 23. kedd, de. 8 órától: karácsonyi takarítás, díszítés.
- December 24. szerda: Szentmisék: reggel 7 és délután 5 órakor /idősek Karácsony előesti szentmiséje/. Az éjféli szentmise előtt fél 12 órakor zenés áhítat.
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- December 25. csütörtök: éjféli szentmise, délelőtt 8 és 10 órakor és este fél 8 órakor.
- December 26. péntek: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 7 órakor.
- December 27. szombat: /Szent János apostol/ - December 28. vasárnap – Szent Család Vasárnapja: délelőtt 8 és 10 órakor és este fél
8 órakor. A szentmisékben megáldjuk a családokat.
- December 29 -30: reggel 7 és este fél 7 órakor.
- December 31. szerda, az év utolsó napja /Szilveszter/: reggel 7 és délután fél 5 órakor
/Hálaadás/. Késő este 11 – 12 óráig csendes szentségimádás, éjfélkor áldás.
- Január 1. szerda – Szűz Mária Isten Anyja – a Katolikus Egyházban kötelező ünnep: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 8 órakor.
NOVEMBER HAVI BEVÉTELEK- KIADÁSOK
Bevételek: perselypénz 188 E Ft, Szent József adományjegy 5 E Ft, összesen 193 E Ft.
Kiadások: 1. havonta ismétlődő költségek: Rezsi 119,7 E Ft (áram 30,5 E Ft, gáz 73,0 E
Ft, víz 7,0 E Ft, telefon 9,2 E Ft), A zenei szolgálat költsége 50,0 E Ft, gyertya és liturgikus anyagok összesen 12,0 E Ft. Takarítóanyag és háztartási kiadások 5,0 E Ft. Irodai
költségek 8,8 E Ft. Banki költség 3,0 E Ft. Élelem: 14,5 E Ft.
2. egyszer adódó költségek: Egyházmegyének kötelező átadás (péterfillérek, missziók javára, Szt. Erzsébet gyűjtés) 120,0 E Ft, mosdó- vízmelegítő cseréje 58,0 E Ft, nagykapu és
elválasztófal 130,0 E Ft, lámpák és szerelés 73,0 E Ft, szélfogó üvegezése 80,0 E Ft, asztal
felújítása 100,0 E Ft. Mindösszesen a kiadások mintegy 774 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 15. hétfő: 600 a világ szegényeiért; 1830 Rónai és Lehel család élő és elhunyt
tagjaiért ● December 16. kedd: 600 Tóth család élő és + tagjainak l.ü. ; 1830 Göndör család elhuny tagjainak l.ü. ● December 17. szerda: 600 élő családtagokért; 1830 elhunyt lelki
atyákért ● December 18. csütörtök: 600 élő és elhunyt családtagokért; 1830 Magyar Ferencné Margit Hilda halálának évfordulójára ● December 19. péntek: 600 egy beteg
gyógyulásáért; 1830 + Ilona, Borbála l.ü. ● December 20. szombat: 600 hálából; 1830 elhunyt családtagokért.
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

