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ÉRTESÍTŐ
ADVENT I. VASÁRNAPJA 2022. NOVEMBER 27.

KEZDŐÉNEK Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak
szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem
szégyenül. (Zsolt 24, 1-3)

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 2, 1-5)
VÁLASZOS ZSOLTÁR Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 13, 11-14)
ALLELUJA Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add
meg nékünk.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 24, 37-44)
Abban az időben Jézus így szólt
tanítványaihoz: Amikor az Emberfia
eljön, ugyanaz történik, mint Noé
napjaiban. A vízözön előtti napokban
az emberek ettek, ittak, nősültek és
férjhez mentek -, egészen addig a
napig, amikor Noé beszállt a bárkába.
Semmit sem sejtettek mindaddig, míg
be nem következett a katasztrófa, és a
víz el nem sodorta mindannyiukat. Így
lesz ez akkor is, amikor az Emberfia
eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a

mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat
otthagyják. Ha két asszony őröl a
malmával, az egyiket fölveszik, a
másikat otthagyják. Virrasszatok tehát,
mert nem tudhatjátok, mely napon jön
el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy
ha a ház gazdája tudná, hogy melyik
órában jön a tolvaj, fenn virrasztana,
és nem hagyná, hogy betörjenek a
házba. Legyetek tehát ti is készen, mert
az Emberfia abban az órában jön el,
amikor nem is gondoljátok.

MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

Szánjunk naponta egy óra csendes imát a készületre, Istenre, szentírási részekkel, képpel,

napra való visszatekintéssel. Várunk szeretettel mindenkit, aki vállalja a napi egy órás

csendes ima megtartását. Ezekhez segítségül imaanyagot kapnak a résztvevők minden

héten.

Találkozók advent keddjein (november 29., december 6., 13., 20.) délután 6 órakor a

rendház alagsori termében. Kísérő: Szőcs László SJ atya. Összefogja: Szeredi Éva.

SZABADEGYETEM A KASZAP KOLLÉGIUMMAL KÖZÖSEN

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

Nagy Bálint SJ Istennel a döntésben címmel.

https://www.facebook.com/events/663752692144237


2

48/2022 – NOVEMBER 27.

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – Marchiai Szent Jakab áldozópap - Emléknap egyházmegyénkben

–  6:00 Szentmise és agapé; Szentségimádás egész nap és éjjel a kápolnában; 17:15

Rózsafüzér

* Kedd – Boldog de Hoyos Ferenc, áldozópap - Jezsuita emléknap

–  Szentségimádás a rorate szentmiséig; 6:00 Szentmise és agapé; 17:15 Rózsafüzér; 19:00

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

* Szerda – Szent András apostol - Ünnep

–  6:00 Szentmise és agapé; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság;

* Csütörtök – Campion Szent Ödön, Southwell Szent Róbert áldozópapok és társaik,

vértanúk – Jezsuita emléknap

–  6:00 Szentmise és agapé; Napközben szentségimádás; 17:45 Vezetett szentségimádás;

19:00 Szentségimádás vége

* Első péntek

– 5:45 Zsolozsma: reggeli dicséret; 6:00 Szentmise (énekel a templomi szkólánk) és

agapé;

* Első szombat – Xavéri Szent Ferenc, áldozópap – Ünnep

–  6:00 Szentmise és agapé; 8:00 Szentségimádás és lelkinap; 12:00 Szentmise

jótevőinkért; 17:30 Titokcsere, 17:45 Rózsafüzér; 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Advent II. vasárnapja

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

utána forralt bor.

LELKINAP: MEGHALLANI ISTEN HANGJÁT A CSENDBEN

December 3-án 8-tól 13-óráig lelkinapra várjuk azokat, akik elcsendesedésre vágynak,

szeretnének Istenre figyelni, várakozni tanulni. 8-tól csendes szentségimádás lesz. Majd

kilenctől délig lelkinap. Benne Elek Laci SJ atya csendrehangolásával, tanúságtételekkel,

és kiscsoportos beszélgetéssel. Délben szentmisével zárjuk lelkinapunkat.

RORATE SZENTMISÉK

Adventben minden héten hétfőtől szombatig reggel hatkor tartunk rorate szentmiséket

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

Péntekenként hajnali szentmisénket gregorián énekekkel teszi különlegesség templomi

szkólánk.
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MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS

December 3-án (szombaton) délután háromtól hatig közös mézeskalács díszítésre várunk

mindenkit szeretettel. A rászorulókat segítő Karitász javára díszitünk, de vihetünk haza

saját családunk számára is a díszített mézeskalácsokból.

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.

SZERDÁN ENGESZTELÉS MAGYARORSZÁGÉRT

Szerdán, azaz november 30-án este 21:30 - 22:00 a Kaszap István Jezsuita Kollégium lelki

csoportja vezetésével engesztelést tartunk Magyarországért a templomunkban. E célból

közösen imádkozzák a rózsafüzért. Szeretettel várnak mindenkit.

SZENT JÓZSEF MŰHELYE

Templomunkhoz tartozó műhelyt nyitott műhellyé alakítjuk egyelőre hétfő esténként fél

hét és nyolc között. A műhelyben lehetőség van kisebb famunkákra, bútorjavításokra,

kerékpárszerelésre, apró kézműves ajándékok készítésére, gyengeáramú elektronikai

forrasztásokra, arduino alapú mikorkontrollerek fejlesztésére, mechatronikára és

robotikára, még akár egyszerűbb 3d nyomtatásokra is. A felszereléshez tartozik többek

között asztali fűrészgép, asztali dekopírfűrész, állványos fúrógép, hőlégfúvó,

ragasztópisztoly, forrasztóállomás, gyengeáramú táp, és megannyi apró szerszám és

használt alkatrész. Bejelentkezés (ajánlott) és további információk Elek Laci atyánál.

Készítsük el magunk karácsonyi ajándékainkat!

Ugyanitt szívesen fogadunk régi szerszámgépek felajánlását is (pl. különféle csiszológépek,

gérvágók, vastagoló, vagy marógépek) illetve megmaradt jó állapotú fogyóeszközöket (pl.

fúrószárak, flex korongok, marék csavarok, stb.).

NOVEMBERI MISÉK ELHUNYTJAINKÉRT

76 borítékban gyűltek össze mindazon elhunytjaink neveik akikért egész novemberben

imádkoztunk. Köszönjük a közös imát és a nagylelkűséget amiből 271.250 Ft gyűlt össze!

CSOPORTVEZETŐI TALÁLKOZÓ

Szeretettel várok minden csoportvezetőt a hónap utolsó hétfőjén öttől hatig egy

megbeszélésre amiben átnézzük az adventi programjainkat és előkészülünk a karácsonyra

és szilveszterre. Köszönöm a segítségeteket! Elek Laci atya
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BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉG

Lehetőség van az irodán / sekrestyében bankkártyás adományozásokra, befizetésekre  is.

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 28. hétfő: 700 + Juray, Gunda és Király család lü.; közös szándék
● November 29. kedd:  700 Ferenc és Mária házassági évf.; közös szándék
● November 30. szerda: 700 +János; közös szándék
● December 1. csütörtök: 700 Szentségimádás ügyéért, atyákért
● December 2. péntek: 700 + Imre halálának évf.
● December 3. szombat: 700 ++ Sándor és Ilona szülők halálának évf.;

1830 Endrész család é. és + családtagok
● December 4. vasárnap: 800 + családtagok; 1000 + Dorin;

1930 + nagyszülők és + családtagok

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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