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OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből /Szof 3, 14-18a/
A próféták tudták ostorozni a bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a
megbocsátást és a vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta
őket. Isten azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak.
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya,
az Úr közöttetek van, ne félj többé
semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: „Ne félj, Si-

on! Ne lankadjon kezed!” Veled van az
Úr, a te Istened, az erős Szabadító!
Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet
ülne.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. /Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6/
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Örömmel meríttek majd vizet *az üdvösség forrásaiból.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, * tudja meg az egész világ.
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael
szentje.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből /Fil 4, 4-7/
Az apostol az egyházban már azzal vigasztal, hogy a hívőknek állandó okuk van az örömre, mert az Úr közel van, illetve velük van. Ebből folyik a lelki béke is. Kéréseinket bizalommal vihetjük eléje. A Krisztussal való közösség a kegyelemnek és az üdvösségnek is a
biztosítéka.
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra
csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok
semmiért, hanem minden imádságo-

tokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és
értelmeteket Krisztus Jézusban.
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ALLELUJA Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. /Iz 61,1/
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből /Lk 3, 10-18/
Keresztelő János fellépése előtt évszázadokon át nem mutatkozott igazi próféta. Ezért az ő
működése nagy feltűnést keltett, s a nép tele volt várakozással. Mivel ő csak bűnbánatot
hirdetett, és annak jeléül keresztelt, valami többet is akartak tudni: hogyan kell előkészülni
a nagy időkre? János nem politikai mozgalmat jelent be. Azt kívánja, hogy a bűnbánat
mellett gyakorolják a tevékeny szeretetei: A végső választ majd megkapják attól, aki nagyobb, mint ő; aki már nemcsak vízzel, hanem Szentlélekkel fog keresztelni, s aki az ítélet
tüze felett is rendelkezik.
Amikor Keresztelő János bűnbánatot
hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” ,,Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója,
ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is,
hogy megkeresztelje őket, s így szóltak
hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet,
mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit
tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit,
hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon
nem János-e a Krisztus. Ezért János
így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki
hatalmasabb, akinek saruszíját sem
vagyok méltó megoldani. Ô majd
Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a
búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg
olthatatlan tűzben elégesse.” És még
sok mással is buzdította a népet. Így
hirdette nekik az üdvösséget.

TEMPLOMUNK HÍREI
 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!
 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.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA – C – ÉV
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 Mindennapok Lelkigyakorlata – december 14-én és 21-én, adventi hétfőn, este fél 6tól. A mindennapos, legalább fél órás imádság, a lelkiismeretvizsgálat , megosztás teszi
teljesebbé. Szeretettel várjuk a Testvéreket.
 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.
 Imaiskola – 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.
 Lelkinap - december 19-én, szombaton 9- 13 óráig. Bevezető elmélkedés, imagyakorlatok, adoráció, szentmise.
 Advent 4. vasárnapja – december 20., vasárnap, fél 8 – Fr. Zatykó László.
 „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.
 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.
ADVENT – KARÁCSONY: SZENTMISÉK, GYÓNTATÁS
- December 20. Advent 4. vasárnapja: az esti szentmisét P. Zatykó László ferences
atya mondja bezárva a vasárnap esti misékhez tartozó triduumot.
- December 23. szerda, de. 8 órától: karácsonyi takarítás, díszítés. Szeretettel várjuk az
önkénteseket.
- December 24. csütörtök
● Szentmisék:
- reggel 6 –utolsó roráte mise
- délután 5 órakor /idősek Karácsony előesti szentmiséje/.
● Gyóntatási szolgálat: a szentmisékkel kapcsolatban, ill. 24-én délelőtt, 9-12 óráig.
- December 25. péntek: éjféli szentmise, délelőtt 8 és 10 órakor és este fél 8 órakor.
- December 26. szombat: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 7 órakor.
- December 27. vasárnap – Szent Család Vasárnapja: délelőtt 8 és 10 órakor és este fél
8 órakor. A szentmisékben megáldjuk a családokat.
- December 28 -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 szentségi áldás.
- Január 1. csütörtök – Szűz Mária Isten Anyja – a Katolikus Egyházban kötelező
ünnep: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 8 órakor.
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
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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.
„ Az egy Krisztus egészen és egyedül Fej és Test: mégpedig Egyszülötte az égben az egy
Istennek, a földön egy anyának: több fiú is, egy fiú is. Miként a fej és a tagok egy fiú és
több is, úgy Mária és az Egyház, egy anya és több is, egy szűz és több is. Mindkettő anya,
és mindkettő szűz; mindkettő ugyanattól a Szentlélektől, érzékiségtől mentesen fogant;
mindkettő bűn nélkül szüli gyermekét az Atyaistennek. Mária minden bűn nélkül szülte a
Test Fejét, az Egyház pedig minden bűn megbocsátásával hozza a világra a Főnek a testet.
Mindkettő Krisztus anyja, de egyik sem szüli a másik nélkül az egészet. … Mindazt tehát,
amit az Egyházról egyetemlegesen elmondhatunk, Máriára sajátos értelemben értjük, sőt –
az isteni Bölcsesség miatt, aki nem más, mint az Atya Igéje – egyedi értelemben a hívő lélekről is állíthatjuk.
Ebből következik: Az Úr örökségében tartózkodom (vö. Sir 24, 12). Ugyanis az Úr
öröksége egyetemlegesen az Egyház, sajátosan Mária, egyedileg pedig minden hívő lélek.
Mária testének szentségházában Krisztus kilenc hónapig tartózkodott; az Egyház hitének
szentségházában egészen a világ végéig; a hívő lélek ismeretében és szeretetében pedig
örökkön-örökké bennmarad.”
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 14. hétfő: 600 A Szentatya szándékára; 1830 + Katalinért, Gyuláért és családtagokért ● December 15. kedd: 600 A világ szegényeiért; 1830 + Rácz Gyuláért és családjáért ● December 16 . szerda: 600 T. család élő és elhunyt tagjaiért; 1830 + Magyar Péterért és családjáért ● December 17. csütörtök: 600 élő családtagokért; 1830 Dr. Süli Árpád
l.ü. ● December 18. péntek: 600 + szülőkért; 1830 + Borbálákért, Ilonáért és családjaikért.
● December 19. szombat: 600 + Ilonáért, Józsefért és családtagokért; 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

