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49/2022          SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
ADVENT III. VASÁRNAPJA 2022. DECEMBER 11.

KEZDŐÉNEK Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az
Úr közel van! (Fil 4,4.5)
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 35,1-6a.10)
Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk.
VÁLASZOS ZSOLTÁR: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. (Zsolt
145,7.8-9a.9bc-19)
SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből (Jak 5,7-10)
Legyetek állhatatosak, mert az Úr e jövetelének ideje közel van!
ALLELUJA Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt
vigyek. (Iz 61,1 – 7b. tónus.)
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 11,2-11)
Te vagy-e az, akinek jönnie kelt, vagy valaki mást várjunk?
Abban az időben:
Amikor a börtönben raboskodó János
Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá
tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle:
„Te vagy-e az, akinek el kell jönnie,
vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy
válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok
tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok
és hallotok: a vakok látnak, a sánták
járnak, a halottak feltámadnak, a
szegényeknek pedig hirdetik az
örömhírt. Boldog az, aki nem
botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett
beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a

pusztába? Talán széltől lengetett
nádszálat? Vagy miért mentetek ki?
Hogy finom ruhába öltözött embert
lássatok? Akik finom ruhában járnak,
azok királyi palotában laknak! Vagy
miért mentetek ki? Hogy prófétát
lássatok? Igen, mondom nektek: még
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről
ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok
szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál! De még őnála is
nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek
országában.

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.



2

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – adventi köznap v. A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária - Emléknap

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

* Kedd – Szent Lúcia szűz és vértanú - Emléknap

–  Szentségimádás a rorate szentmiséig; 6:00 Szentmise és agapé; 17:15 Rózsafüzér; 18:30

Szentmise; 19:30 Szentségimádás éjfélig; 20:45 Énekelt befejező imaóra a szkóla

vezetésével

* Szerda – Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító - Emléknap

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

* Csütörtök – adventi köznap

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

19:30 Taize-i imaóra;

* Péntek – adventi köznap

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

* Szombat – adventi köznap

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

* Vasárnap – Advent IV. vasárnapja - Jótékonysági süteményvásár

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

szentmise, utána forralt bor.

JÓTÉKONYSÁGI SÜTEMÉNYVÁSÁR

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

kedves testvéreket hagyományos „süteményvásárunkra”.

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.

KARÁCSONYI MENETREND TERVEZET

Dec. 22., csütörtök: Rorate után közös takarítás, Betlehem- és karácsonyfa állítás.

Dec. 23., péntek: az utolsó rorate

Dec. 24., szombat: délelőtt gyóntatás;

Dec. 24., előeste: 17:00 idősek szentmiséje; 23:30-tól virrasztás; 24:00 éjféli mise.

Dec. 25., vasárnapi miserend (8:00, 10:00, 19:30)

Dec. 26., hétfőn reggeli (8:00) és esti (18:30) szentmise is lesz,

valamint szentségimádás a szokott módon

Dec. 31., szombat, 17:00 hálaadó szentmise; 23:00 szentségimádás.
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CSÜTÖRTÖKÖN: KÓRUSHANGVERSENY ÉS TAIZE-I IMAÓRA

December 15-én 18 órától templomunkban ad Kórushangversenyt a Bartók Béla Nőikar és

a Vántus Fiúkórus. Vezényel Valkai Dávid, orgonán kísér Perneczky Balázs. A részletes

műsor megtekinthető a plakáton.

Utána, 19:30-tól Taize-i imaóra lesz templomi szkólánk vezetésével.

KÉT ÚJ JEZSUITA DIAKÓNUS

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya meghívja Önt és szeretteit Mihalkov

Ferenc SJ és Nevelős Gábor SJ diakónussá szentelésre. Az egyházi rend szentségeinek első
fokozatát Dr. Székely János, szombathelyi megyéspüspök szolgáltatja ki kézrátétele és

felszentelő imádsága által 2022. december 17-én szombaton, a 11:00 órakor kezdődő
szentmisében. Helyszín: Jézus Szíve Jezsuita Templom, Budapest. Élő közvetítés a Jézus

Szíve Jezsuita Templom YouTube-csatornáján.

SZOMBATON: SOLIS CONSORT KONCERT

December 17-én, szombaton, a szentmise után, 19:30-tól, karácsonyi koncertet ad a Solis

Consort szegedi székhelyű régi zene együttes. (A nevünk is, nyersfordításban napfény

együttes, mely a Napfény Városára, Szegedre utal.) A koncertet az adventi elcsendesedés

és a karácsonyi hangulat tematika határozza meg. Olyan műveket válogattunk össze, amik

reméljük nem csak minket, de közönségünket is emlékezteti az ünnep örömére,

melegségére.

Mind hivatásos zenészek vagyunk, diplomával a kezünkben. A műveket, melyek a

repertoárunkat képezik, próbàljuk a lehető leghitelesebben előadni. Ehhez historikus

hangszereken, hangolásban játsszunk, illetve sok-sok kutatás és tanulás előzi meg az

interpretálást. https://www.facebook.com/solisconsort

SZENT JÓZSEF MŰHELYE

Templomunkhoz tartozó műhelyt nyitott műhellyé alakítjuk egyelőre hétfő esténként fél

hét és nyolc között. 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.).

DEC 22 - KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLET-

December 22-én, csütörtökön, délelőtt lesz templomunkban a hagyományos karácsonyi

előkészület: nagytakarítás, betlehem építés, karácsonyfa állítás és díszítés. Várunk

mindenkit szeretettel. És teával.

https://www.youtube.com/@jezusszivejezsuitatemplom7872/streams
https://www.youtube.com/@jezusszivejezsuitatemplom7872/streams
https://www.facebook.com/solisconsort
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KÖSZÖNET ÉS HÁLA

Bőven van miért köszönetet mondani ezen a héten is: a geriátrián való látogatásért, a

sok-sok süteményért, a támogatásokért, a rorátékért, a gregoriánért, a reggelikért.

Valamint a több mint negyven cipősdobozért amik már úton vannak Kárpátaljára.

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.

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

* Kisgyermekes családok szentmiséje – Vasárnap 10:00.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● December 12. hétfő: 600 ++ szülők és nagyszülők lü.
● December 13. kedd: 600 Szentségimádás Misszióért; 1830 Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
iránti szeretetből Engesztelésül
● December 14. szerda: 600 a Szentatya szándékára
● December 15. csütörtök: 600 + szülőkért
● December 16. péntek: 600 é. unokák és dédunokákért
● December 17. szombat: 600 é. családtagokért; 1830

● December 18. vasárnap: 800 + szülők és + családtagok; 1000 Magyar Ferenc és családja é.
és + tagjaiért; 1930 Benkóczy István és családja é. és + tagjaiért

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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