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ÉRTESÍTŐ
KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA                    2022. NOVEMBER 20.

KEZDŐÉNEK Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni
méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké. (JEL 5,12, 1)
OLVASMÁNY SÁMUEL PRÓFÉTA KÖNYVÉBŐL (2SÁM 5,1-3)
VÁLASZOS ZSOLTÁR Isten házába indulunk, örömmel dobban a szívünk. /121/
Előénekes: Örvendtem, mikor azt mondták nékem, * az Úr házába megyünk.
Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt, Jeruzsálem!
E: Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 1.12-20)
ALLELUJA Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott legyen Dávid ősatyánknak
eljövendő országa. (Mk 11,9b-11a)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 23,35-43)
Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A
gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa.
Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől
a küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel
igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van
szüksége.
Abban az időben: Mikor Jézust
keresztre feszítették, a nép
bámészkodott, a főtanács tagjai pedig
gúnyolódtak: „Másokat megszabadított
- mondták -, most szabadítsa meg
önmagát, ha ö a Messiás, az Isten
választottja.” Gúnyt űztek belőle a
katonák is, odamentek és ecettel
kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya,
szabadítsd meg magadat!” - mondták.
Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók
királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő
káromolta: „Nem te vagy a Messiás?

Szabadítsd meg hát magadat és minket
is.”
A másik rászólt „Nem félsz az Istentől?
Hisz te is ugyanazt a büntetést
szenveded. Mi legalább tetteink méltó
büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat
sem tett.”
Aztán hozzá fordult: „Jézus,
emlékezzél meg rólam, amikor
Országodba érkezel.” Ö ezt válaszolta
neki: „Bizony mondom neked, még ma
velem leszel a paradicsomban”.
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban – Emléknap

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

* Kedd – Szent Cecília szűz és vértanú – Emléknap

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

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

* Szerda – Köznap vagy többek között: Boldog Pro Mihály Ágoston - Jezsuita emléknap

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

* Csütörtök – Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vietnámi vértanúk – Emléknap

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

Szentségimádás vége

* Péntek – Köznap v. Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú – emléknap

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

* Szombat – Berchmans Szent János, szerzetes – Jezsuita emléknap

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Advent I. vasárnapja

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

ADVENT KÖZELEDTÉVEL

Adventben minden héten hétfőtől szombatig reggel hatkor tartunk rorate szentmiséket

(hetes misék nem lesznek), melyek után egyszerű agapéval várnak minket közösségeink.

November 26., szombat, 15-18 óra: adventi koszorú készítés

November 27., Advent I. vasárnapja: adventi koszorúk megáldása szentmiséinkben;

19:30-kor a szegedi egyetemisták közös szentmiséje, majd agapé.

December 3., szombat, 9-13 óra: lelkinap a szentségimádók szervezésében; 15-18 óra:

mézeskalács díszítés magunk és a karitász javára.

December 4., Advent II. vasárnapja: esti mise hálából jóvetőinkért; utána forralt borozás.

December 6., kedd:  Látogatás a geriátrián

December 11., Advent III. vasárnapja: jótékonysági süteményvásár és receptgyűjtés; esti

misén újmisés vendégünk Tran Van Ngu József SJ; esti mise után forraltborozás.

December 15., csütörtök: Taize-i imaóra.

December 17.: Nevelős Gábor SJ és Mihalkov Ferenc SJ diakónusszentelése Budapesten

December 18., Advent IV. vasárnapja.

Szervezés-tervezés alatt van még énekes adventi áhítat és mindennapok lelkigyakorlata is.
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ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS

Advent első vasárnapja előtti szombat délután háromtól hatig szeretettel várunk

mindenkit közös adventi koszorú készítésre. Az elkészült koszorúkat az esti szentmisében

meg is áldjuk.

Alapanyagokat, gyertyákat, díszítő elemeket és eszközöket aki csak tud hozzon magával,

de templomunk is biztosít néhány koszorúra elengedőt.

ADVENTI EGYETEMISTA SZENTMISE

Advent első vasárnapján este templomunkban lesz Szeged város közös egyetemista

adventet kezdő szentmiséje. A szentmise után agapéra várunk mindenkit. Advent többi

vasárnapján is szeretnénk az esti szentmise után kis forralt borozással támogatni egymást

az adventi várakozásban.

CIPŐSDOBOZNYI AJÁNDÉK

November 9-től december 19-ig folyamatosan cipősdoboz ajándék gyűjtést szervezünk.

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

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

szánjuk. A cipősdobozokat aztán majd mi osztjuk szét.

SZABADEGYETEM A KASZAP KOLLÉGIUMMAL KÖZÖSEN

November 21. hétfő, 18 órakor Görföl Tibor teológus tart előadást templomunk

hittantermében Mi a misztika? címmel.

December 1., csütörtök, 18 órakor tart előadást templomunk hittantermében Nagy Bálint

SJ Istennel a döntésben címmel.

OKTÓBERI PÉNZMOZGÁSOK

Bevételek: perselypénz 168 920 Ft, adomány magánszemélytől banki utalással: 40 000 Ft,

miseszándék 35 000 Ft, újságra befizetés 20 000 Ft, Szent József adományjegy 7000 Ft.

Bevétel összesen: 270 920 Ft.

Havonta ismétlődő kiadások: Rezsi 160 896 Ft (áram 42 157 Ft, gáz 84 110 Ft, víz,

csapadékvíz 34 633 Ft). Újság 43 308 Ft. Telefon 6 223 Ft. Bérjellegű kiadás 110 000 Ft.

Banki ktg 2 262 Ft. Posta 1 865 Ft. Liturgikus anyag 42 138 Ft. Fénymásoló bérleti díj és

használat 11 020 Ft. Illetmény Bús Háznak (szept, okt): 980 000 Ft. Összesen 1 357 712 Ft.

Egyszeri kiadások: Autóbusz ktg (Szt Ignác musical) 275 590 Ft, egyházmegyének a

missziók javára utalás 30 000 Ft, szoc. segély 15 000, sütemény alapanyag 4 015 Ft.

Összesen 324 605 Ft. Költségek összesen 1 682 317 Ft

https://www.facebook.com/events/881802926531552
https://www.facebook.com/events/663752692144237
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A rezsi költségeknél még nem jelentkezett a válsághelyzet okozta emelkedés. A 2023.

szeptember végéig élő gázszerződésünk miatt “csak” duplájára fog nőni gázszámlánk. A

villanyszámlánk növekedéséről még nincs pontos információnk.

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, 18 órakor a rendházban.

* 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 21. hétfő: 700 + Miráért; közös szándék
● November 22. kedd: 700 é. szülőkért, gyermekeikért, házastársaikért, unokák és
dédunokákért; közös szándék
● November 23. szerda: 700 é. gyermekért és családjáért; közös szándék
● November 24. csütörtök: 700 é. és + családtagokért; közös szándék
● November 25. péntek: 700 é. családtagokért; közös szándék
● November 26. szombat: 700 + József; közös szándék 1830 + József;
● November 27. vasárnap: 800-.; 1000 + Ilona; 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

mailto:szentjozsef@jezsuita.hu

