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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 Báruk próféta könyvéből (Bár 5, 1-9)
A próféta bejelenti Jeruzsálemnek, illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten megelégelte szenvedésüket, és a fogságot felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség elhurcolt, Isten vezeti vissza, ezért a göröngyös utak is simává válnak. Isten megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az örömet, az igazságosságot és a dicsőséget.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség
ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek
díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre. Öltsd fel Isten igazságának
köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló
dicsőségének koronáját, mert az Isten
ismertté teszi fényességedet mindenütt
az ég alatt. Isten ezt a nevet adja neked
örökre: „Igazságosság”, „jámborság
dicsősége”. Kelj fel, Jeruzsálem, állj a
magaslatra, és tekints keletre! Nézd,
miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől
napnyugatig a Szent (Isten) szavára, és
ujjonganak, mert Isten megemlékezett

róluk. Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat viszszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat.
Mert elhatározta Isten, hogy alacsonynyá teszi a magas hegyeket és az örök
bérceket. A föld színéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael
Isten dicsősége alatt. Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Isten vezeti
majd népét örömben, dicsőségének fényében, s kíséretül adja nekik irgalmát
és igazságosságát.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. /Zsolt. 125/
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: *,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.''
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 1, 4-6. 8-11)
Az apostol sok buzgóságot és szeretetet tapasztalt a filippi egyházban, ezért imájában a
legnagyobb kegyelmi ajándékot kéri számukra: hogy Isten vigye tökéletességre bennük a

2

49/2015 - DECEMBER 6.

megkezdett művet, vagyis egészen szentelje meg őket, adja meg nekik a hit megértését, a
világos látást, hogy az igazságot elhatárolják a tévedéstől. Az ítélet napján így érdemekben gazdagon állhatnak az Úr elé. Ilyen élettel dicsőítik meg Istent.
Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg
mindnyájatokról, mert az első naptól
mindmáig közösséget vállaltatok az
evangéliummal. Ezért bízom benne,
hogy aki megkezdte bennetek a jót,
Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom
mindnyájatok után Krisztus Jézus sze-

retetében. Könyörgök is azért, hogy
szeretetetek egyre jobban gyarapodjon
a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a
helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek
lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni
fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.

ALLELUJA Készítsétek elő az Úr útját, + egyengessétek ösvényét, * és minden ember
meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. (Lk 3, 4.)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 1-6)
Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már
bejelenti a Megváltó érkezését Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, hogy a Megváltó véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor
Izajás szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell tölteni. A bűnbánat teszi alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és készséges lélekkel kitáruljon Isten akarata előtt.
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt:
Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes
fejedelme,
testvére,
Fülöp
meg
Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a
negyedes fejedelme, Annás és Kaifás
főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vi-

dékét, hirdette a bűnbánat keresztségét
a bűnök bocsánatára, ahogy meg van
írva Izajás próféta beszédeinek könyvében:
,,A pusztába kiáltónak ez a szava:
Készítsétek az Úr útját, egyengessétek
ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a
hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami
görbe, legyen egyenessé, a göröngyös
változzék sima úttá, és minden ember
meglátja az Isten üdvösségét.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Vasárnap esti szentmise – december 6. - Veréb László spirituális atya.
 Roráte szentmisék – Advent hétköznapjain reggel 6 órakor. A szentmisét agapé követi,
melyet a templomi csoportok készítenek elő. - Gregorián szentmisék – Advent péntekjein – egyetemista csoportunk tagjai gregorián énekkel szolgálnak és előkészítik az agapét.
 Szent Ambrus püspök egyháztanító – emléknapja hétfőn.
 Mindennapok Lelkigyakorlata – december 7-én, 14-én és 21-én, adventi hétfőn, este
fél 6-tól. A mindennapos, legalább fél órás imádság, a lelkiismeretvizsgálat , megosztás
teszi teljesebbé. Szeretettel várjuk a Testvéreket.
 Szeplőtelen Fogantatás – az irgalmasság rendkívüli szentévének kezdete – kedden,
december 8-án – „parancsolt ünnep” – a katolikus keresztény hívek szentmisével is ünnep-
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lik ezt a hittikot. Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás keretében az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg. A rendkívüli szentév december 8-val, és 2016. november 20-án zárul Krisztus Király ünnepén: Templomi közösségünk programterve a 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 minden jó
szándékú ember előtt.
„Szeplőtelen fogantatás (lat. conceptio immaculata): 1. teológiailag az emberi élet továbbadásának természetes folyamatában olyan fogantatás, amelyet Isten megőriz
az áteredő bűntől. Az üdvösség történetében egy ilyen eset van: Isten anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása - 2. dogma. Üdvtört. jelentősége miatt a hagyomány alapján IX. Pius pápa 1854. december 8: az Ineffabilis Deus bullában ex
cathedra döntéssel dogmaként hirdette ki, hogy Mária életének első pillanatától fogva
mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Mária különleges módon részesült a krisztusi megváltásban, s így számára Isten elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes legyen az áteredő bűntől.” /Katolikus Lexikon/
 Gerinctorna csoport idei utolsó találkozása: december 15-én lesz – folytatás január
12-én.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik készek az elmélyülésre és a párbeszédre.
 Bibliaóra – szerdán az esti szentmise után. A szabadulás és szabadítás története a Szentírásban – spiritualizálódó realitás és realizálódó spiritualitás.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön 3/4 6 órakor. Spirituális „napozás” az
„Igazság Napja” /Sol justitiae/, az eucharisztikus Jézus üdvözítő fényében.
 „Bis orat qui cantat” – „Aki énekel - kétszeresen imádkozik” – Alakulóban van
templomunk kórusa. Fiatal felnőttek jelentkezését várjuk. A tervek szerint a vasárnap esti
szentmiséken szolgálnak egyházi énekkel - először - Advent 4. vasárnapján énekelnek.
 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 – imáikba ajánlottan.
- 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 /kérjük, 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: sekrestye, iroda.
- Csoki-, ital- és cigaretta pénz felajánlása – a vásárral kapcsolatban gyűjtjük, és
élelmiszer formájában adjuk tovább. Nagyon köszönjük aaz eddigi felajánlásokat!
 Lelkinap - december 19-én, szombaton 9- 13 óráig. Bevezető elmélkedés, imagyakorlatok, adoráció, szentmise.
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 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.
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/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben ez
évben, december 15-én – folytatás január 12.-én.
 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.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 7. hétfő: 600 élő Gabrielláért; 1830 élő Rozália. ● December 8. kedd: 600 -;
1830 Tóth család élő és elhunyt tagjaiért. ● December 9 . szerda: 600 a Gregor család élő
és elhunyt tagjaiért; 1830 Müller család élő és elhunyt tagjaiért. ● December 10. csütörtök: 600 Társaság szándékára; 1830 élő Veronikáért ● December 11. péntek: 600 élő Gabrielláért; 1830 + Katalin, + István és + Tivadar l.ü. ● December 12. szombat: 600 Missziókért; 1830 + Mária édesanya l.ü.
„ Taníts meg engem, hogyan keresselek, és mutasd meg magad, amikor téged kereslek.
Hiszen keresni se tudlak, ha erre te meg nem tanítasz, és megtalálni sem bírlak, ha te meg
nem mutatod magad. Kereslek vágyammal, és óhajtalak keresésemmel; találjalak hát meg
szeretetemmel, és szeresselek, ha megtaláltalak.”
/Szent Anzelm püspök „Proslógion” - című könyvéből/
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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