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BEVEZETŐ ÉNEK Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint
galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 42, 1-4. 6-7)
A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek
küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.
Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám,
akit támogatok, választottam, akiben
kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet,
és igazságot visz a nemzeteknek. Nem
kiált majd, nem emeli föl a hangját, és
szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen
tanítja az igazságot, nem lankad el, sem
kedvét el nem veszti, míg az igazságot

meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban,
én fogtam meg a kezed és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és
szabadítsd ki a börtönből a foglyokat,
és a tömlöcből azokat, akik a sötétben
ülnek.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b.
Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi
díszben!
E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10, 34—38)
Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus isten fiúsága mellett Az
Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal, s működése Isten irgalmának kiáradását jelezte. Az Atya azt is igazolta, hogy akik hisznek Fiában, azokra kiárasztja a Szentlelket, s
ezzel megadja nekik a képességet, hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek.
Kornéliusz (százados) házában Péter
szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki
kedves előtte, bármely néphez tartozik

is, aki féli őt és az igazságot cselekszi.
Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a
béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő
a mindenség Ura. Ti tudjátok, hogy mi
minden történt Galileától egész Judeáig
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attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a
názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal.

Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket
vitt végbe, és meggyógyított minden
ördögtől megszállottat, mert vele volt
az Isten.”

ALLELUJA Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok!” (Mk 9, 6)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 7-11)
Amíg Mária Jézus földi megjelenésének, az emberré levésnek az eszköze volt, addig Keresztelő János Jézus nyilvános működését vezette be kettős tanúságtétellel. Az egyik az
volt, hogy Jézust a próféták fölé emelte. Ő, bár az utolsó és legnagyobb próféta, mégsem
méltó arra, hogy a szolga feladatát, a saru levetését elvégezze mellette. A másik tanúskodás arra vonatkozik, hogy Jézus majd a Szentlelket árasztja ki a benne hívőkre. Új lelkületet ad azoknak, akik benne hisznek, belülről szenteli meg őket.
Abban az időben: Keresztelő János ezt
hirdette:
„Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én
vízzel keresztellek titeket, ő pedig
Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt,

hogy eljött Jézus a galileai Názáretből,
és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a
vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a
Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az
égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy
az én szeretett Fiam, benned kedvem
telik!”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Házszentelés – Isten jelenlétének és meghívásának tudatosítása – alkalom a lelkipásztori
látogatásra. Igényét jelezze a sekrestyében, vagy személyesen valamelyik atyánál.
 Szent Hiláriusz, püspök, egyháztanító /315-367/ - a nyugati szerzetesség kezdetei- emléknapja kedden.
 Egyetemi hittan – a vizsgaidőszakban is – szeretettel hívjuk az egyetemistákat beszélgetésre, imára.
 Imaiskola – szerdán, az esti szentmise után.
 Pénteki zsolozsma – a reggeli szentmise előtt, háromnegyed 7 órakor és az esti szentmisében.
 Szent Antal apát /250-356/ –az egyiptomi szerzetesség kezdetei – emléknapja szombaton.
 Árpádházi Szent Margit /1242 – 1270/, szerzetes ünnepe – liturgikus ünneplése – vasárnapra esik, - ez évben elmarad.
 Nemzeti imanap – vasárnap, Szent Margit ünnepén a Felsővárosi Templomban. 17 órától rózsafüzér, 17 óra 40 perckor zsolozsma, 18 órakor szentmise, majd a szentmisét követően 20 óráig közös ima - szentségimádás.
 Ökumenikus imanyolcad a keresztények egységéért – jövő vasárnaptól – ld. lentebb.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
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 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor a hittanteremben.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 órától a rendházi alagsorban.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Csendmeditáció – csütörtök reggel 8 órakor a rendház alagsorában.
 Keresztény Élet Közössége - pénteken, az esti szentmise után a rendházban.
 Katekumen – középiskolás csoport – pénteken az esti szentmise után.
EGYETEMES IMAHÉT A KRISZTUSBAN HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
● Január 18., vasárnap 18:00 — Kálvin-téri református templom. Igét hirdet: Dr. Be nyik György római katolikus plébános
● Január 19., hétfő 18:00 — Evangélikus templom. Igét hirdet: Perlaki Flórián római
katolikus lelkész
● Január 20., kedd 18:00 — Fogadalmi Templom. Igét hirdetnek: Dr. Fekete Károly református püspök, Dr. Gáncs Péter evangélikus püspök és Dr. Kiss-Rigó László római katolikus püspök
● Január 21., szerda 18:00 — Szt. József jezsuita templom. Igét hirdet: Sztupkai Mihály metodista lelkész
● Január 22., csütörtök 18:00 — Baptista imaház. Igét hirdet: Juhász András református
lelkész
● Január 23., péntek 18:00 — Kalkuttai Boldog Teréz templom. Igét hirdet: Szaplon czay Miklós görög katolikus lelkész
● Január 24., szombat 18:00 — Tarjáni plébániatemplom. Igét hirdet: Balogh Barnabás
baptista lelkész
● Január 25., vasárnap 18:00 — Honvéd-téri református templom. Igét hirdet: Dr. KissRigó László római katolikus püspök
Az alkalmak perselyadományait a 2015. szeptember 25-27. között megrendezendő Tágas
Tér Fesztivál – Szegedi Egyházi Napok megvalósulására ajánljuk fel.
HÁZSZENTELÉS CSALÁDI KÖRBEN
Ha a pap nincs jelen, a következő módon végezhetjük a házszentelést: A szertartást
énekkel, majd keresztvetéssel kezdjük. Közösen:
Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van, hogy
megbocsássak, ahol bűn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van, hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol
szenvedés van. Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért,
hogy megértsenek, hanem, hogy megértsek, nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy
szeressek; csak ez a fontos, mert amikor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk - akkor ébredünk örök életre. Ámen. /Assisi Szent
Ferenc/
A szertartást folytathatjuk a Mi Atyánk – imádság elmondásával egymás kezét fogva,
majd elmondhatjuk az Üdvözlégy Máriát is. Ezután következik a szenteltvízhintés –
végigjárva a lakás helyiségeit énekelünk /Hozsannás, vagy alkalmas Taize-i éneket/.
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Javasoljuk, hogy közvetlenül étkezés – ünnepi ebéd, vacsora előtt végezzük a szertartást.
Öltsünk ünnepi ruhát. A szépen megterített asztalra tegyünk gyertyát, melyet a szertartás
végzése előtt gyújtsunk meg. Az ajtófélfá(k)ra felírhatjuk: 20+C+M+B+15 /Christus
mansionem benedicat – Krisztus áldja meg a házat./
„Krisztus mindig jelen van Egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben.
Jelen van a szentmisében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a
papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát feláldozta. És kiváltképp jelen van az
eukarisztikus színek alatt. Jelen van erejével a szentségekben, így bárki is keresztel, maga
Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az
Egyházban a Szentírást olvassák. Végül jelen van, amikor könyörög, és zsoltárt zeng az
Egyház, hiszen megígérte: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük (Mt 18, 20).”
„Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának
gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítják
az ember megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste, vagyis a Fő és a tagok együtt,
teljes értékű nyilvános istentiszteletet mutatnak be.
Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap,
és teste, az Egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az Egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben.”…
„Az Egyház minden hetedik napon megünnepli a húsvéti misztériumot az apostoli korból
származó hagyomány alapján, amely eredetét visszavezeti magára Krisztus feltámadásának napjára. Ezt a napot, a vasárnapot, joggal nevezik az Úr napjának. E napon ugyanis
Isten igéjének meghallgatásával és az Eukarisztiában részesedve megemlékeznek az Úr
Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, hálát adnak Istennek, aki őket élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Pét 1, 3). A vasárnap tehát minden ünnepnap őse, ezért a hívek buzgó figyelmébe kell ajánlani, és sürgetni, hogy ez a nap az öröm és a munkától való megpihenés napja is legyen. Semmi más
ünnepet sem szabad elébe helyezni, kivéve a valóban legnagyobb jelentőségűeket: az Úr
napja ugyanis az egész liturgikus évnek alapja és magja.
/A II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű, a szent liturgiáról szóló konstitúciójából (Nn. 7-8. 106)/
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Január 12. hétfő: 700 + Édesapáért; 1830 _ ● Január 13. kedd: 700 -; 1830 - ● Január
14. szerda: 700 -; 1830 egy édesapa megtéréséért ● Január 15. csütörtök: 700 + Erzsébet
l.ü., 1830 SJ szándék ● Január 16. péntek: 700 -; 1830 +Tichy Béla és a Tichy család elhunyt és élő tagjaiért ● Január 17. szombat: 700 Rozália és György l.ü., 1830 -.
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

