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KEZDŐÉNEK Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás, hívjatok
segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
OLVASMÁNY MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉBŐL (MAL 3, 19-20a)
Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Sem az elöljárók, sem a nép nem tanult
a száműzetésben, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre. Csak
az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.
Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz,
mint a kemence. Minden kevély és
minden gonosztevő olyan lesz, mint a
szalma: az a nap, amely elérkezik,
lángra lobbantja őket - mondja a

Seregek Ura - úgy hogy sem gyökér,
sem lombozat nem marad belőlük.
Nektek pedig, akik félitek a nevemet,
felragyog az igazság napja, és sugarai
üdvösséget árasztanak.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.
a földet, * igazságban ítéli az egész világot. /ZSOLT 97/
Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt.
E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek.
Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt.
E: Mert eljön ítélni a földet, + igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen
minden népet.
SZENTLECKE SZENT PÁL APOSTOLNAK A TESSZALONIKI HÍVEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELÉBŐL
(TESSZ 3, 7-12)
Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét,
Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Az apostol evangélium
hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi kenyerét.
Testvéreim! Tudjátok, hogyan kell
minket követni. Nem éltünk tétlenül
közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem
ettük, hanem keserves fáradsággal,
éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy
senkinek ne legyünk terhére. Nem
mintha nem lett volna rá jogunk,
hanem mert példát akartunk nektek
adni, hogy kövessétek. Már amikor
nálatok voltunk, meghagytuk nektek,

hogy aki nem akar dolgozni, ne is
egyék. Most mégis azt halljuk, hogy
némelyek rendetlenül élnek, nem
dolgoznak, hanem haszontalanságra
fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek
megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük
Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy
békében dolgozva a maguk kenyerét
egyék.
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ALLELUJA Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok
ideje. (LK 21, 28)
+ EVANGÉLIUM SZENT LUKÁCS KÖNYVÉBŐL (LK 21, 5-19)
A zsidók számára a templom Isten jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe
volt. Lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a tévhitből vezeti
ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne, mint Messiásban nem hittek, és
nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az álmessiások fellépése. Az
Egyház számára feladat marad a történelmi idő, amelyben hirdeti az evangéliumot.
Abban az időben: Amikor némelyek
megjegyezték, hogy milyen szép
kövekkel és díszes fogadalmi
ajándékokkal van díszítve a templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd
napok, amikor abból, amit most itt
láttok, kő kövön nem marad, mindent
lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle:
„Mester, mikor történik mindez? És
milyen jelek előzik meg?” Ő így
válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy
félrevezessenek titeket! Sokan jönnek
az én nevemben s mondják: »Én
vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne
kövessétek őket. Amikor háborúkról és
lázadásokról hallotok, ne
rémüldözzetek. Mindennek előbb meg
kell történnie, de ezzel még nincs itt a
vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet
nemzet ellen és ország ország ellen
támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is,

éhínség és dögvész. Félelmetes
tünemények és rendkívüli jelek tűnnek
fel az égen. De előbb kezet emelnek
rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és
börtönbe vetnek. Királyok és
helytartók elé hurcolnak az én
nevemért, azért, hogy tanúságot
tegyetek. Véssétek hát szívetekbe:

Ne törjétek fejeteket előre, hogyan
védekezzetek. Én olyan ékesszólást és
bölcsességet adok majd nektek, hogy
egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni
vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak
benneteket a szülők, testvérek, rokonok
és barátok, s némelyeket meg is ölnek.
Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el
a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek
meg lelketeket.”

ADVENT KÖZELEDTÉVEL

A csoportvezetők segítségével elkezdtük tervezni és szervezni adventi programjainkat:

Rorate szentmisék hétfőtől szombatig reggel hatkor lesznek a korábbi hagyományoknak

megfelelően. Utána meleg teával és zsíros kenyérrel segítjük a napindítást.

November 26-án (szombaton) délután adventi koszorúkat készítünk. November 27-én,

advent I. vasárnapja, megáldjuk a koszorúkat. Esti misén és utána vendégül látjuk az

egyetemi lelkészséget. December 3-án délelőtt lelkinapot szervezünk a szegedi

szentségimádáson résztvevőknek. Délután mézeskalácsokat díszitünk magunknak és a

Karitász javára. Családos közösségünk pedig jótkékonysági főzést vállalt Alsóvárosban.

Advent III. vasárnapján jótékonysági süteményvásárt és receptgyűjtést is tartunk majd.

További programok és részletek a jövő héttől.
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – Pignatelli Szent József, áldozópap – Jezsuita emléknap

–  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel a kápolnában; 17:15 Rózsafüzér

* Kedd – Köznap v. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító – emléknap

–  Szentségimádás a reggeli szentmiséig; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 19:00

Szentségimádás éjfélig; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla vezetésével

* Szerda – González Szent Rókus, Rodríguez Szent Alfonz, del Castillo Szent János,

áldozópapok és vértanúk - Jezsuita emléknap

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság;

* Csütörtök – Köznap v. Nagy Szent Gertrúd szűz – emléknap

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; 17:45 Vezetett szentségimádás; 19:00

Szentségimádás vége; 19:30 Taize-i imaóra a szkólának vezetésével

* Péntek – Köznap v. Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése – emléknap

–  6:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 7:00 Szentmise;

* Szombat – Árpád-házi Szent Erzsébet – Ünnep

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Krisztus Király főünnepe

–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Csöndes szentségimádás; 19:30 Szentmise

ZENEI SZOLGÁLATOK

● A mai vasárnap az esti misén közösségünk szkólája szolgál. Köszönjük nekik!

● Jövő vasárnap az esti mise előtt koncertet ad, majd az esti misén szolgál a

budapesti Tutti Cantabile énekegyüttes, melynek Elek Laci atya is tagja.

● Köszönjük a Lassus énekegyüttesnek múlt heti szolgálatukat.

CIPŐSDOBOZNYI AJÁNDÉK

November 9-től december 19-ig folyamatosan cipős doboz ajándékgyűjtést szervezünk.

Egy-egy cipősdobozba várunk apró, gyereknek szánt ajándékot, irószert, könyvet, játékot,

édességet. A dobozt be kell csomagolni, feltüntetve, hány éves és milyen nemű gyereknek

szánjuk. A cipősdobozokat aztán majd mi osztjuk szét.

RENDKÍVÜLI MEGBÍZÁS A SZENTSÉGIMÁDÁSOKHOZ

Közös felkészülés után a ma esti szentmisében rendkívüli megbízást kapnak a

templomunkban tartott szentségimádásokra az oltáriszentség kihelyezésére és

behelyezésére Aradi Mária, Ferentzi Csaba, Gyuris Fellér, Szeredi Attila, és Szeredi Éva. Az

Úr kísérje áldásával szolgálatukat!
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CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.

* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittanteremben /Patakiné Tóth Katalin/

* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 19:30-kor a templom egyik termében.

/Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/. /Justinné Géczy Ágnes/

* Keresztény Élet Közössége – minden hónap 1. és 3. hétfőjén, este fél 8-kor (rendház).

* Gerinctorna Csoport – kedden 16:00-tól a rendházi meditációs teremben.

* Egyetemista hittancsoport – kedden, 19:30, a hittanteremben.

* Fiatalok templomi szkólája – kedden 19:30-tól az udvari teremben.

* Dolgozó fiatalok csoportja – csütörtökönként öt órától nyolcig

* AA Klub – szerdán este 6 órakor az udvari teremben.

* Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 7:45 és péntek 7:45 – a rendház alagsorában

* Családi Csoport – kéthetenként, péntek este 6 órakor a hittanteremben.

* Szent Zita Csoport – Közösségi takarítás és teázás péntekenként a reggeli mise után.

* Rózsafűzér társulat – Hétfő, kedd, szerda 17:15, titok csere minden első szombat 17:45

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● November 14. hétfő: 700 + Sándor; közös szándék
● November 15. kedd: 700 + Albert; közös szándék
● November 16. szerda:  700 é. családtagok; közös szándék
● November 17. csütörtök: 700 + Margitért és testvéreiért; közös szándék
● November 18. péntek:  700 világbékéért; közös szándék
● November 19. szombat: 700 ++ Erzsébet és Márton; közös szándék;

1830 Jójárt család é. és + tagjaiért;
● November 6. vasárnap: 800 -.; 1000 -; 1930 -.;

SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

H-6722 SZEGED, DÁNI UTCA 3. E-MAIL: SZENTJOZSEF@JEZSUITA.HU;

TEL/FAX: 06-62-426-590 FACEBOOK: FB.COM/SZTJOZSEFSZEGED/

IRODA: HÉTFŐ – PÉNTEK: 9
00

–12
00

. SZENTMISÉK RENDJE:

VASÁRNAP: 8
00

; 10
00

; 19
30

; HÉTKÖZNAP: 7
00

; SZOMBATON: 7
00

;18
30

.

GYÓNTATÁS: A SZENTMISÉK ALATT, VAGY EGYÉNI EGYEZTETÉSSEL

LELKIPÁSZTORI BESZÉLGETÉS: ELŐZETES EGYEZTETÉSSEL

BANKSZÁMLASZÁM: 11100104-92104941-37000004
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