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ÉRTESÍTŐ
ADVENT IV. VASÁRNAPJA 2022. DECEMBER 18.

KEZDŐÉNEK Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk
az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! (Iz 45,8)
KÖNYÖRGÉS: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe
vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 7,10-14)
Íme, a szűz fogan.
Azokban a napokban:
Így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj
magadnak jelet az Úrtól, a te
Istenedtől, akár az alvilág
mélységeiből, akár felülről a
magasból.” De Acház így válaszolt:
„Nem kérek jelet, és nem kísértem az
Urat.” Erre Izajás próféta azt mondta:

„Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég
nektek, hogy próbára teszitek az
emberek türelmét, még az én Istenem
türelmét is próbára teszitek? Ezért az
Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz
fogan, fiút szül, és Emmánuelnek
nevezi, ami annyit jelent: Velünk az
Isten.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR (Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6)
Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 5. tónus.
Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
E: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 1,1-7)
Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia.

Testvéreim!
Pál, Krisztus Jézus szolgája és
meghívott apostola köszönt benneteket!
Isten kiválasztott az ő evangéliumának
hirdetésére, amelyet prófétái által a
szent iratokban előre megígért, Fiáról,
Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő

test szerint Dávid nemzetségéből
származott, a szentség Lelke szerint
azonban a halálból való feltámadásával
az Isten hatalmas Fiának bizonyult.
Általa nyertük el a kegyelmet és az
apostoli küldetést, hogy neve
dicsőségére munkálkodjunk a hitért
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minden nép között. Ezek közé
tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus
meghívott. Üdvözlöm (Rómában)
mindazokat, akiket az Isten szeret és a

szentségre hívott. Kegyelem nektek és
békesség Atyánktól, az Istentől, és
Urunktól, Jézus Krisztustól.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis
„Velünk az Isten”. Mt 1,23 – 5. tónus.
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 1,18-24)
Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek.
Mielőtt azonban egybekeltek volna,
kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant
méhében a Szentlélektől. A férje, József
igaz ember volt, nem akarta őt
megszégyeníteni, ezért úgy határozott,
hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az
Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid
fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd
Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektől van. Fia születik majd,
akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja
meg népét bűneitől.”

Mindez pedig azért történt, hogy
beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút
szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.
Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette
feleségét.
Ezek az evangélium igéi.

SZENTSÉGIMÁDÁS - A RENDHÁZ KÁPOLNÁJÁBAN

A héten hétfőn napközben (a rorate utántól este hétig) a szentségimádás a rendház

kápolnájában lesz munkálatok miatt.

Este héttől rorate-ig, majd kedden este héttől éjfélig a szentségimádás a szokott helyen, a

Szent Ignác kápolnában lesz.

Csütörtökön a szentségimádás (a rorate utántól este hétig) a rendház kápolnájában lesz a

karácsonyi előkészületek miatt.

Eljutás a rendház kápolnájába: a szomszéd utcából nyílik a Bolyai János u. 22., ahol a

rendházba belépve a lépcsőn le kell menni és ott van a fűtött kis kápolnánk.

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.
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Hétfő – adventi köznap

–  6:00 Szentmise és agapé; Szentségimádás egész nap (a rendházban) és éjjel (a

templomban); 9:00 Gyászmise; 17:15 Rózsafüzér

* Kedd – adventi köznap

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

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

* Szerda – adventi köznap vagy Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanító

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

* Csütörtök – adventi köznap

–  6:00 Szentmise és agapé; Napközben szentségimádás a rendház kápolnájában; 19:00

Szentségimádás vége;

* Péntek – adventi köznap vagy Kęty Szent János áldozópap

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

* Szombat, december 24 – adventi köznap

–  Nincs rorate szentmise; 17:00 Karácsonyi szentmise azoknak, akik nem bírnak

fennmaradni; 23:30 Virrasztás; 24:00 Karácsonyi szentmise

* Vasárnap – URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY)

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

KARÁCSONYI SZENTMISÉINK

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.

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.

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.
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KÖSZÖNET

Nagyon köszönjük a süteményvásáron összegyűlt 113 300 forintot. És minden adományt

ami a roratékon érkezett. Köszönjük, hogy közösen fenntartjuk közösségi életünket.

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 19. hétfő: 600 + szülők és + családtagok lü.; 900 + Berczi Mihályné
● December 20. kedd: 600 + nagyszülők és + családtagok lü.
● December 21. szerda: 600 + édesapa halálának évf. és é. családtagok
● December 22. csütörtök: 600 é. családtagok
● December 23. péntek: 600 é. gyermekért és családjáért
● December 24. szombat: 700 + édesapa és + Léna testvér;

1700 idősek szentmiséje; 2400 éjféli mise
● December 25. 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

mailto:szentjozsef@jezsuita.hu

