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BEVEZETŐ ÉNEK Harmatozzatok, egek, onnan felülről: És ti, felhők, hullassátok
közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! (Iz 45,8)
OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből (Mik 5, 1-4a)
A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten nevében
és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a Messiás természetfölötti uralmának vonásai.
Ezt mondja az Úr: Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belőled születik
majd nekem, aki uralkodni fog Izrael
felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, aki-

nek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael
fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az
Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében. Akkor biztonságban élnek, mert
hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és
szabadok leszünk!
Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a
szőlőt! Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 10, 5—10)
A levél szerzője látja, hogy a Messiás miben hoz újat. Az ószövetségi áldozatokkal szemben
- amelyek sokszor külsőséges cselekménnyé váltak -- ő az igazi engedelmességet mutatja
meg. Mindenben követi az Atya akaratát, s ezzel tesz eleget a világ bűneiért. Az ószövetségi üdvrend helyébe tehát Krisztus áldozata lépett, s ez lett a mi istentiszteletünk is.
Testvéreim! Krisztus, amikor a világba
lép, így nyilatkozik: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted

az engesztelő és égőáldozat. Ezért így
szóltam: Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van. Először tehát ezt
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mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, nem
volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a
törvény írta elő. Azután így folytatta:
„Íme, elmegyek, hogy teljesítsem aka-

ratodat.” Tehát az előzőket eltörli,
hogy helyébe állítsa az utóbbit. Vagyis
Isten akarata szerint Jézus Krisztus
testének feláldozása egyszer s mindenkorra megszentel bennünket.

ALLELUJA Íme, az Úrnak szolgálóleánya, * legyen nekem a te igéd szerint. (Lk 1, 38)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 39-45)
Az Erzsébettel való találkozás növelte a Megváltóról szóló kinyilatkoztatást, ami az angyali üdvözlettel kezdődött. Erzsébet Szentlélekkel eltelve beszél, szavai ezért kerültek bele az
apostoli igehirdetésbe. Tőle haljuk, hogy Mária az Úrnak anyja, tehát egészen kivételes
üdvrendi méltóságot kapott. Méhének gyümölcse egészen áldott, mert ő hozza az áldást
minden embernek. Ennek a jele, hogy közelségét Erzsébet fia, János is megérzi. Mária emberi erényei közül legkimagaslóbb a hite, amellyel elfogadta az isteni üzenetet, és annak
szolgálatába állt.
Az angyali üdvözlet után Mária útra
kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és
a Szentlélek betöltötte Erzsébetet.
Hangos szóval így kiáltott: „Áldott

vagy te az asszonyok között, és áldott a
te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet
az, hogy Uram anyja jön hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy,
aki hitted, hogy beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neked!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 December 20. Advent 4. vasárnapja: az esti szentmisét P. Zatykó László ferences atya
mondja bezárva a vasárnap esti misékhez tartozó triduumot.
 A Szent József Kórus szolgálata – meghívása – Alakulóban van templomunk kórusa. Fiatal felnőttek jelentkezését várjuk. Először Advent 4. vasárnapján énekelnek az esti
szentmisében.
 Továbbra is - 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. Eddig 10 doboz gyűlt össsze a tavalyi
3–mal szemben. - Csoki-, ital- és cigaretta pénz felajánlása – a vásárral kapcsolatban
gyűjtjük, és élelmiszer formájában adjuk tovább. Nagyon köszönjük az eddigi felajánlásokat!
 Mindennapok Lelkigyakorlata – december 21-én este fél 6-tól.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben. Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik készek az elmélyülésre és a párbeszédre.
 Díszítés – betlehemállítás - takarítás - december 23-án, szerdán délelőtt 8 órától.
 Köszönet – a betlehem felújításáért – karácsonyfatartókért - Király Imrének, gondnokunknak, aki új „istállót” készített és a régi elemeket megerősítve tetszetősen újra festette, ill. Kiss László testvérünknek, aki névleges áron, azonnali vállalással karácsonyfatartókat /3 db/ készített. Köszönet és elismerés munkájukért.
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 Bibliaóra– szerdán az esti szentmise után. A szabadulás és szabadítás története a Szentírásban – spiritualizálódó realitás és realizálódó spiritualitás.
 Gyóntatási szolgálat – a szentmisékkel kapcsolatban, egyéni megbeszéléssel, és december 24 -én a délelőtt folyamán 9-12 óra között.
ADVENTI KÉSZÜLET – KÖSZÖNET
 Roráte agapék – köszönet – templomi csoportjainknak, önkénteseinknek: Szent
Mónika, Gerinctorna, Szemlélődő, Családi, Egyetemi Hittan, KÉK, Rózsafüzér Társulat
csoportjaiknak és hozzájuk kapcsolódó önkéntesinknek, adakozóinknak. Köszönjük, hogy
az idén az egyetemisták is bekapcsolódtak – állandó segítő - szervezőiknek, Kovács Rebekának és Rácz Annának. Egy testvérünktől Mikro – készüléket kaptunk, melyért hálás köszönet!
 Pénteki Gregorián szentmisék – köszönet Haramza Klári énekművésznek az ötletért,
szkóla betanításáért és vezetéséért, szóló énekért, a kórustagoknak: Báró Anna, Hegedüs
E. Anna, Jakabb Zita, Scharle Anna, Vér Zsuzsi, Bauer Dávid, Gábor Bence, Szabó Gergely, Báró Szabolcs – /ecco i nostri bravi studenti/.
 Adventi vásár – süteménykóstolás – köszönet a KÉK és a Karitász csoportoknak, kiemelten Szeredi Évának és Bérdiné Klárinak a szervezésért, valamint adakozóinknak és
önkénteseinknek. Rekord nagyságú adományban részesült Karitasz csoportunk: 66. 000 Ft.
Köszönjük nagylelkűségüket!
 Sekrestyések – a hajnali miséknél: Dr. Tóth Ildikó Éva, Csákiné Klárinak, Dr. Varga
Imre akolitusnak, valamint Bak Gabi, Borcsiczky Ági testvéreinknek.
 Takarításért – Bak Gabi, Kiss Józsefné, Jurai Marika, Nagy Katalin, Kun László –
templomunk állandó takarítói, az évi cc. 52 alkalom hőseinek. /Örömmel fogadjuk önkéntesek jelentkezését!/
 Oltárterítők mosásáért, vasalásáért – Kaposváriné Vass Katának.
 Zenei szolgálat – Perneczky Balázs orgonaművésznek – különösen is a roráte-miséken
való szolgálatért.
- Ifjúsági ének- és zenekarnak – a vasárnap esti szolgálatokért.
- Szent József Kórusnak – Balázs Szilvia vezetésével bontogatják, reméljük kellően erős
és teherbíró szárnyikat. Szívesen fogadnak énekelni vágyó fiatal felmnőtteket.
ADVENT – KARÁCSONY: SZENTMISÉK, GYÓNTATÁS
- 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. csütörtök, az év utolsó napja /Szilveszter/: reggel 7 és délután fél 5 órakor /Hálaadás/. Késő este, 11 – 12 között, csendes szentségimádás, éjfélkor szentségi áldás. Szeretettel hívjuk mindazokat, akiknek van miért hálát adniuk.
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- Január 1. péntek – Szűz Mária Isten Anyja – a Katolikus Egyházban kötelező ünnep: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 8 órakor. Ez ünnep egyben Jézus Társasága neve napja.
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.
„Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és fiat fogsz szülni; hallottad, hogy nem
férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által. Várja az angyal a választ: ideje, hogy visszatérjen az Istenhez, aki küldte. Mi is várjuk tőled, Úrnőnk, az irgalom szavát, hiszen ránk nehezedik száműzetésünk keserves végzete.
Nézd, most felkínálom neked üdvözülésünk váltságdíját: ha beleegyezel, máris üt számunkra a szabadulás órája! Isten örökkévaló Igéjében teremtett minket, és íme: pusztulás
vár reánk; a te rövidke válaszodban viszont ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye! Szent Szűz, válaszodért eseng a nyomorult Ádám a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt. Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is. Válaszodért
könyörögnek a többiek, az ősatyák; igen, a te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek. Eléd borulva válaszodat várja az egész világ!”
/Szent Bernát apát homíliáiból, A Szűzanya dicséretére/

SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 21. hétfő: 600 + szülőkért és családtagokért; 1830 élő családtagokért. ● December 22. kedd: 600 + Erzsébet l.ü.; 1830 elhagyott szenvedő lelkekért. ● December 23.
szerda: 600 élő Jánosért; 1830 Hübsch család elhunyt tagjaiért. ● December 24. csütörtök:
600 Társaság szándékára; 1700 Idősek karácsony előesti szentmiséje. ● December 25. péntek: 0000 Éjféli szentmise; 800 Szentmise; 1000 Szentmise; 1930 Szentmise ● December 26.
szombat: 800 Szentmise; 1000 Szentmise; 1830 Szentmise;
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

