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ÉRTESÍTŐ
ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2015. NOVEMBER 29.

BEVEZETŐ ÉNEK Lelkem hozzád emelem, Uram, Én Istenem, benned bízom, ne
valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem
szégyenül. (Zsolt 24, 1-5)
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 33, 14-16)
Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagy szerepet játszott. Isten ígéretet
tett, és azt fokozatosan beváltotta. A nagy ígéret a végső szabadulás, az üdvösség, amit
többnyire csak jelképek mutatnak be. Az olvasmány szövege utal a próféta előbbi jövendölésére (23, 5-6), amely szintén Dávid házának örök uralmáról szól. Az uralom szellemiségét és természetfölöttiségét mutatja a kifejezés, hogy „az Úr a mi igazságunk”.
Íme, jönnek majd napok - mondja az
Úr -, amikor teljesítem a jót, amelyet
Izrael házának és Juda házának megígértem: Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok

Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt
az országban. Azokban a napokban
megszabadul Juda, és biztonságban él
Jeruzsálem. És a várost így hívják
majd: „Az Úr a mi igazságunk!”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
E: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, * akik szövetségét és törvényét megtartják.
Isten barátságát élvezik, akik őt félik, * szövetségét feltárja nékik.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1 Tessz
3, 12-4, 2)
Krisztus megjelenése óta tudjuk, hogy az életnek van határozott célja. Magunkra kell öltenünk az ő lelkületét, hogy bizalommal adhassunk számot földi vándorlásunkról. A hit arra
sarkall, hogy a szeretetben, a buzgóságban és az ismeretben állandóan növekedjünk. Ehhez az egyházi közösség és egymás példája is hozzásegít.
Testvéreim! Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás
és mindenki iránt, mint ahogy mi is
szeretünk titeket.
Tegye állhatatossá szíveteket, hogy
feddhetetlen szentségben állhassatok

Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi
Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében. Továbbá kérünk és
intünk titeket, testvérek, Urunkban,
Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek:

2

48/2015. NOVEMBER 29.

éljetek is hát így, s haladjatok egyre
előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasí-

tásokat adtunk nektek Urunk, Jézus
által.

ALLELUJA Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add
meg nékünk. (Zsolt 84, 8.)
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21, 25-28. 34-36)
A kozmikus katasztrófák, amelyek Krisztus második e jövetelét bevezetik, lehetnek valóságok, de úgy is fel lehet fogni őket, mint ószövetségi kifejezéseket, amelyek Krisztus hatalmát szemléltetik. Az evangélium igazi mondanivalója az, hogy az emberek különféleképpen
élik meg ezeket a jelenségeket. Akik nem hisznek, azokban félelmet keltenek, mert a megsemmisülés fenyegetését hozzák. A hívők azonban tudni fogják, hogy az igazságos bíró közeledik, aki megjutalmazza övéit hűségükért. Azért kell virrasztani és készen lenni, hogy a
Krisztussal való találkozást ilyen bizalommal várhassuk.
Jézus ezeket mondta tanítványainak a
világ végéről: „Jelek lesznek a Napban,
a Holdban és a csillagokban, a földön
pedig kétségbeesett rettegés támad a
népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek
megdermednek a rémülettől, miközben
várják, hogy mi történik a világgal. A
mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez

beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek
föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így
majd nem ér készületlenül benneteket
az a nap. Mint a csapda, úgy csap le
mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami
majd bekövetkezik, és megállhassatok
az Emberfia színe előtt.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 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 hétköznapjain reggel 6 órakor. A szentmisét agapé követi,
melyet a templomi csoportok készítenek elő.
 Mindennapok Lelkigyakorlata – November 30-án, december 7-én, 14-én és 21-én, adventi hétfőn, este fél 6-tól.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik készek az elmélyülésre és a párbeszédre.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor.
 Elsőpéntek – az esti szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 Gregorián szentmisék – Advent péntekjein – egyetemista csoportunk tagjai gregorián
énekkel szolgálnak és előkészítik az agapét.
 Bis orat qui cantat - Kétszeresen imádkozik, aki éneke – Alakulóban van templomunk kórusa. Fiatal felnőttek jelentkezését várjuk. A vasárnap esti szentmiséken szeretnénk szolgálni klasszikus egyházi énekkel - először - Advent 4. vasárnapján énekelnek.
 Előadás – Dr. Hencz Péter: „75 éve nyílt meg a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Szegeden” – december 5-én, szombaton, az esti szentmise után.
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 Fokoláré – nyílt nap – december 6-án – fél 3–fél 6– családi délután, interaktív beszélgetés, játék, meglepetés - Szeged, Újszeged Jankovich u. 2. – érdeklődők jelentkezzenek:
Barna Erzsébet barna.erzsébet@fokolare.hu; 30/6557838.
 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 szerint adják le 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 hazaviheti.
- Cipős doboz – Szegényebb sorsú gyermekek megajándékozása – Mit tegyünk a
dobozba: csoki, játék, tanszer. Írja rá milyen korú és nemű gyereknek szánja, pár soros
üzenettel! Leadási hely: templom, iroda.
 Advent 4. vasárnapja – december 20., vasárnap, fél 8 – 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.
A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a szeretet nagyobb, az imádás mélyebb, s az allelujánk is mindig növekedhet hangzásban és belső tartalomban.
A betlehemi csillagot sokan látták az égen, de mit használt azoknak, akik nem mentek utána? Ott van a kereszt templomainkon is, de mit használ azoknak, akik fel sem figyelnek rá?
Nincs az a mélység, melyben Isten észre ne venné összekulcsolt kezünket, és nincs az a
lárma, melyből ő ki ne hallaná kereső szavunkat!
Bárhova megyünk, ne hagyjuk otthon keresztény felfogásunkat! Isten nemcsak a bűneinket
látja, hanem azt a vágyat is, mellyel felsírunk hozzá. Ha ajándékot adsz: add a szíveddel,
nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást várni. /Szent-Gály Kata/
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: 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.
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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 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.
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: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani nekünk. Evangelizációs: Hogy a családok, és különösképpen azok, akik szenvednek, Jézus születésében a remény biztos jelére találjanak.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● November 30. hétfő: 600 + Anita l.ü.; 1830 Skripecz és Nagy család élő és + tagjaiért ●
December 1. kedd: 600 + Mihályért és élő családjáért; 1830 + Ferencért ● December 2.
szerda: 600 + Králik Ferenc l.ü.; 1830 + Andrásért és + családtagokért ● December 3.
csütörtök: 600 Társaság szándékára; 1830 UNUM szándékra ● December 4. péntek: 600 a
szenvedő Egyház tagjaiért; 1830 élő és + családtagokért ● December 5. szombat: 600 +
Anna l.ü.; 1830 a jezsuita templomba járó hívekért
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

