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ÉRTESÍTŐ
ADVENT II. VASÁRNAPJA 2022. DECEMBER 4.

KEZDŐÉNEK Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani
fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 11, 1-10)
Azon a napon:
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és
hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke
nyugszik rajta: a bölcsesség és az
értelem lelke, a tanács és az erősség
lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke,
s az Úr félelmében telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát,
s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall,
hanem igazságot szolgáltat az alacsony
sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a
föld szegényeinek. Szája vesszejével
megveri a földet, s ajka leheletével
megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a
hűség csípőjén a kötő. Akkor majd
együtt lakik a farkas a báránnyal, és a
párduc együtt tanyázik a gödölyével.

Együtt legelészik majd a borjú s az
oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti
őket. A tehén és a medve együtt
legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek,
és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak
az ökör. A csecsemő nyugodtan
játszadozhat a viperafészeknél, s az
áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét
az anyatejtől elválasztott kisgyermek.
Sehol nem ártanak s nem pusztítanak
az én szent hegyemen. Mert a föld úgy
tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy
betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből
támadt sarj zászlóként áll majd a
népek előtt. Keresni fogják a pogány
nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.

ÚJMISÉS VENDÉGÜNK: TRAN VAN NGU JÓZSEF SJ

Advent III. vasárnapján az esti 19:30-as szentmisét Tran Van Ngu József újmisés jezsuita

pap celebrálja majd.

Ngu Vietnámban született 1987-ben. Informatikus diplomával a zsebében 2010-ben lépett

be a jezsuita rendbe. 2015-ben érkezett Magyarországra, hogy itt és értünk éljen. Erdő
Péter bíboros atya szentelte pappá Budapesten 2022 július 2-án. Megkapta már a magyar

államporságot. Életéről, hivatásáról itt lehet olvasni: https://jezsuita.hu/8506-2/

RORATE SZENTMISÉK

Adventben minden héten hétfőtől szombatig reggel hatkor tartunk rorate szentmiséket.

Hétfől péntekig egyszerű agapéval várnak minket közösségeink a misék után.

Adományokat reggelikhez örömmel fogadunk akár házi zsír, akár anyagiak formájában.

https://jezsuita.hu/8506-2/
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – adventi köznap

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

* Kedd – Szent Miklós püspök - tetszés szerinti 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 Ambrus püspök és egyháztanító - Emléknap

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

* Csütörtök – A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása – Főünnep

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

19:00 Szentségimádás vége; 21:00 Rózsafüzér imádság a békéért kollégistáink vezetésével

* Péntek - Szt. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, Guadalupei látnok - tetszés szerinti emléknap

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

* Szombat – A Loretói Boldogságos Szűz Mária – tetszés szerinti emléknap

–  6:00 Szentmise (agapé nélkül); 18:30 Előesti szentmise

* Vasárnap – Advent III. vasárnapja - Jótékonysági süteményvásár

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

szentmise, utána forralt bor.

PÁPAI IMASZÁNDÉK: AZ ÖNKÉNTES SZERVEZETEKÉRT

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak

olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és

mindig új utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre

CIPŐSDOBOZOLÁS

Kedden 19:30-tól az egyetemista hittan keretében cipősdoboznyi ajándékokat fogunk

csomagolni kárpátaljai gyermekek számára. Örömmel várunk addig ceruzákat, színeseket,

apró játékokat, személyes üzeneteket, mindent aminek egy gyermek örülne és belefér egy

cipősdobozba.

JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNYVÁSÁR

December 11-én, advent III. vasárnapján, a szentmisék után a hittan terembe várjuk a

kedves testvéreket hagyományos „süteményvásárunkra”. Az adventi és karácsonyi

sütemény-felajánlásokat szombaton délután 3-ra várjuk, lehetőleg a recepttel együtt.

Az összegyűlő adományokból közösségünk egészét szeretnénk megajándékozni akár

pokrócokkal a szentségimádásokra, vagy adománypulttal ahol a Jezsuita Kiadó kiadványai

lennének kedvezményesen elérhetőek, vagy a Szent Ignác kápolna tisztasági festésével,

vagy még jobb meglepetéssel.
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KARÁCSONYI HANGVERSENY ÉS TAIZE-I IMAÓRA

December 15-én, csütörtökön, 18 órától a Bartók Béla Nőikar és a Vántus Fiúkórus tart

nálunk karácsonyi kórushangverseny. Utána 19:30-tól pedig a hagyományos harmadik

csütörtöki taize-i imaórán énekelhetünk közösen.

DEC 22 - KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLET-

Már most jelezzük, hogy december 22-én, csütörtökön, lesz templomunkban a

hagyományos karácsonyi előkészület: nagytakarítás, betlehem építés, karácsonyfa állítás

és díszítés. Várunk mindenkit szeretettel. És teával.

SZENT JÓZSEF MŰHELYE

Templomunkhoz tartozó műhelyt nyitott műhellyé alakítjuk egyelőre hétfő esténként fél

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

kerékpár szerelésre, apró kézműves ajándékok készítésére, gyengeáramú elektronikai

forrasztásokra, arduino alapú mikrokontrollerek fejlesztésére, mechatronikára és

robotikára, még akár egyszerűbb 3d nyomtatásokra is. Készítsük el magunk karácsonyi

ajándékainkat! További információk, és ajánlott bejelentkezés Elek Laci atyánál.

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.).

SZENTSÉGIMÁDÁS KÖZÖS IMASZÁNDÉK

A szentségimádás decemberi alkalmain imádkozzunk, kérjük Urunk Jézus Krisztust, hogy

fegyelmezett és buzgó életünkkel mások számára meghívást jelentsünk a keresztény

életre; Máriára tekintve mi is éberen várakozzunk eljöveteledre és így Krisztust

hordozókká lehessünk; az adventi időben különösen is figyeljünk az egyedülállókra,

magányosokra, szenvedőkre; jótettekkel és lehetőségeink szerint anyagi hozzájárulással is

segítsük rászoruló embertársainkat; az ajándékozás, a vásárlás hektikus csapdájából

kikerülve családtagjainkkal megéreztethessük a valódi szeretet értékét; kereső, Téged nem

ismerő embertársaink megismerhessék a hit örömét és békéjét; az ünnepre készülve

egymás elfogadásával egyengessük az utat szívünkben a Te eljöveteledre; az emberi szívek

békéje által mindenütt beköszönthessen a béke.

BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉG

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

Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek a közös adventi koszorúk készítéséért, a

mézeskalácsok díszítéséért, a közös lelkinapért, a rorátékért, a gregoriánért, a reggelikért.

CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.

* Szent Mónika csoport – hétfő 18:00 a hittan teremben.

* Szemlélődő csoport imaórája – hétfőn 18:00-kor a templom egyik termében.

* 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

● December 5. hétfő: 600 Szenvedő Egyház tagjaiért
● December 6. kedd: 600 + Anna
● December 7. szerda: 600 + Annamária, é. és + családtagok
● December 8. csütörtök: 600 ++ Carmina és Erzsébet
● December 9. péntek: 600 Kassai és Deák család é. és + családtagok
● December 10. szombat: 600 elhagyott szenvedő lelkekért;

1830 + szülőkért, nagyszülőkért és a Csiszár család + tagjaiért
● December 11. vasárnap

800 + szülők és + családtagok; 1000 tisztítótűzben szenvedő lelkekért; 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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