Feliratkozás az elektronikus változatra: hess.sj@gmail.com
52/2015

SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
URUNK SZÜLETÉSE – KARÁCSONY

2015. DECEMBER 25.

„Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.” /Nagy Szent Leó
pápa/
Istenünk jósága és emberszeretete töltse be adventi várakozásukat a megtestesült Ige ünneplésében! Tegye
teljessé a megkezdett jót, amit már megnyilvánul munkájukban, emberi törekvéseikben. Isten világban való
jelenléte adja meg Testvéreinknek a vele való együttműködés kegyelmét családjuk, embertársaik, önmaguk,
az egész magyar Nemzet javára és kibontakozására!
BEVEZETŐ ÉNEK Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke. (Iz 9,6)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 52, 7-10)
A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy királya marad népének Isten, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint.
a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik,
hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.
Milyen szép a hegyeken annak a lába,
aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt
mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened.” Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak,
mert szemtől szembe látják, hogy visz-

szatér az Úr Sionra. Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai,
mert az Úr megvigasztalja népét és
megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme
láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
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E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával. Harsonákkal és
zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 1, 1—6)
Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a próféták által, most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált Isten rejtett dicsősége. Ô azért jött, hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a bűnt
és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki.
Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a
próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a
mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog
az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget. Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobb-

ján. Hatalmasabb, mint az angyalok,
mert magasztosabb nevet örökölt náluk.
Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten: „A Fiam vagy te, ma szültelek téged?” Vagy pedig: „Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?” Sőt, amikor
Egyszülöttjét bevezeti a világba, így
szól: „És leborulva imádja őt Isten
minden angyala.”

ALLELUJA Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az
Urat, * mert ma nagy fényesség szállt le a földre.
+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18)
Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett
emberré. A Fiú és az Ige egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az
Atya teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van
egész lényege. Ez az Ige lett emberré, és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen
tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára.
Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az
isteni életet is.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és
nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért
jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az Ige az igazi világosság volt,
amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és

a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott,
hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér
szerint, nem a test kívánságából, és
nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt
hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy
utánam jön, de megelőz engem, mert
előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mind-
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annyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisz-
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tus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van,
ő nyilatkoztatta ki.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Előkészületi nap – munka – takarítás, díszítés - köszönet illeti mindazokat a Testvéreinket, akik személyesen vettek részt az előkészületi munkában.
 Szent István első vértanú – ünnepe szombaton, Karácsony másodnapján. Szentmisék a
reggel 8, 10. ill. este fél 7 órakor.
 Szent Család: Jézus Mária, és József ünnepe – vasárnap. Megáldjuk a családokat.
Szent János apostol liturgikus ünneplése ez évben elmarad.
 Aprószentek ünnepe – hétfőn. Imanap a magzati létmódban lévő gyermekekért, különösen is azokért, akik születése veszélybe került egészségügyi, vagy éppen kényelmi
szempontok, felelőtlenség miatt.
 Mindennapok Lelkigyakorlata – befejező találkozó – visszatekintés – december 28-án
este, fél 6-tól.
 Imaiskola– szerdán az esti szentmise után.
 Hálaadás – csütörtökön délután fél 5 órakor, melyre szeretettel hívunk minden hálás
szívű Testvérünket. Este 11 órától éjfélig csendes szentségimádás.
 Szűz Mária Isten Anyja – újév – január 1-én, pénteken – parancsolt ünnep - vasárnapi
miserend /8, 10, 1930/.
KÖSZÖNET A SZOLGÁLATÉRT
 Csoportvezetőinknek: Bérdi Józsefné Klári, Borcsiczky Ági, Dr. Csík Vera, Dr.
Frauhammer Krisztina – Feje Krisztina, Kaposváriné Vass Kata, Patakiné Tóth Katalin,
Szerediné Rugási Éva.
 Áldoztatóink: Dr. Varga Imre, Kéri László
 Irodistáink: Dr. Csík Vera, Szabóné Anna, Patakiné Tóth Katalin, Szabó Ferenc.
 Sekrestyéseink: Dr. Tóth Ildikó Éva, Csákiné Klárinak, Dr. Varga Imre akolitusnak, valamint Bak Gabi, Borcsiczky Ági testvéreinknek.
 Takarítás: Bak Gabi /a kehelyruhák mosásáért is/, Kiss Józsefné, Jurai Marika, /aki a
mosás és vasalás munkáját végzi/ Nagy Katalin, Kun László – templomunk állandó takarítói, az évi cc. 52 alkalom hőseinek. /Örömmel fogadjuk önkéntesek jelentkezését!/ - Oltárterítők mosásáért, vasalásáért – Kaposváriné Vass Katának.
 Liturgikus animálás – olvasószervezés –előéneklés: Dávid Szaniszla /Póli/
 Roráte agapék – köszönet – templomi csoportjainknak, önkénteseinknek: Szent
Mónika-, Gerinctorna-, Karitász-, Szemlélődő-, Családi-, Egyetemi Hittan-, KÉK-, Rózsafüzér Társulat csoportjaiknak és hozzájuk kapcsolódó önkéntesinknek, adakozóinknak.
Köszönjük, hogy az idén, egyetemistáink is bekapcsolódtak – állandó segítő, szervezőiknek, Kovács Rebekának és Rácz Annának. Egy testvérünktől Mikro – készüléket kaptunk,
melyért hálás köszönet!
 Pénteki adventi gregorián szentmisék – köszönet Haramza Klári énekművésznek az
ötletért, szkóla betanításáért és vezetéséért, szóló énekért, a kórustagoknak: Báró Anna,
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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!
 Zenei szolgálat – orgonista: Perneczky Balázs orgonaművésznek.
- Ifjúsági ének- és zenekarnak – Katona Tünde, Katona Zsófia, Kispéter házaspár Éva és
Gábor, Dr. Poór Zsolt, Bende Imre, Kothenc István, Sánta István, Váraljai Horváth Réka.
Az elmúlt években alkalomszerűen besegített Eszes Gergő – a vasárnap esti szolgálatokért.
- Szent József Kórusnak – Balázs Szilvia vezetésével bontogatják, reméljük kellően erős
és teherbíró szárnyikat. Szívesen fogadnak énekelni vágyó fiatal felnőtteket.
 Köszönet – a betlehem felújításáért – karácsonyfatartókért – az előkészületi napon
való részvételért - 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.
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 28. hétfő: 700 -; 1830 + Győző és Etelka l.ü. ● December 29. kedd: 700 -;
1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü. ● December 30. szerda: 700 -; 1830 + Józsefért ●
December 31 . csütörtök: 700 -; 1630 Hálaadás ● Január 1. péntek: 800 Szentmise; 1000
Szentmise; 1930 Szentmise ● Január 2. szombat: 700 élő Ferencért és családjáért; 1830 élő
és + 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
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