
AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZATRA FELIRATKOZHAT A SEKRESTYÉBEN, VAGY: SZENTJOZSEF@JEZSUITA.HU

SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
ÉVKÖZI II. VASÁRNAP 2023. JANUÁR 15.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből (Iz 49,3.5-6)
A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem légy.

Az Úr így szólt hozzám: „A szolgám vagy,
Izrael, benned fogok megdicsőülni!”
Az Úr mondja ezt, aki már anyám
méhétől fogva szolgájává lett, hogy
visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt

köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr
szemében, és Istenem lett az erőm.
És mondotta: „Kevés az, hogy a szolgám
légy, s fölemeld Jákob törzseit, és
visszatérítsd Izrael maradékát. A
nemzetek világosságává teszlek, hogy
üdvösségem eljusson a föld határáig.”

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 1,1-3)
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából
meghívott apostola és Szosztenész
testvér köszönti Isten korintusi egyházát,
a Krisztus Jézusban megszentelteket, a

meghívott szenteket és mindazokat, akik
náluk vagy nálunk segítségül hívják,
Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól,
az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

ALLELUJA
Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk. * Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai
legyenek. Jn 1,14.12b – 4g. tónus.

†  EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,29-34)
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Abban az időben:
Amikor János látta, hogy Jézus közeledik
feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya,
aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én
azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki
megelőz engem, mert előbb volt, mint
én. Én sem ismertem őt, de azért
jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy
megismertessem őt Izraelben.”

János azután így folytatta
tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből,
mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és
rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki
küldött, hogy vízzel kereszteljek, az
mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll
a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel
keresztel. Én láttam, és tanúskodom
arról, hogy ő az Isten Fia!
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EGYETEMES IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Január 15-től 22-ig tart idén a ökumenikus imahét, amikor megannyi felekezetből közösen

imádkozunk valamennyi krisztushívő egységéért. Minden nap este hatkor lesz egy imaóra

valahol Szegeden más más felekezetnél.

Templomunkban január 18-án, szerdán, 18:00 órakor lesz az imaóra, ahol Imrényi Tibor

ortodox parókus hirdet igét és Juhász András református lelkész vezeti a liturgiát.

Ebben az évben a közös mottó az egész hétre: „Tanuljatok meg jót cselekedni,

törekedjetek az igazságra” ( Iz / Ézs 1,17 )

Az imahét teljes szegedi programja elérhető az alábbi linken is:

http://www.fogadalmitemplom.hu/download/programok/okumenikus-imahet_2023.pdf

FARSANG ÉS FÁNKOK: JANUÁR 22.

Január 22-én, vasárnap, a farsang jegyében szeretettel hívunk mindenkit a 10-es és a

19:30-as szentmisék után farsangi fánkok falánk falatozására. Bátorítunk mindenkit fánkok

sütésére is. Az irodában / sekrestyében jellezzétek sütési felajánlásotokat. Köszönjük!

LEGYEN VENDÉGED SZENT JÓZSEF

Szent József újra útrakész, hogy hétről hétre befogadhassuk. A befogadók vállalják, hogy

egy héten át naponta elimádkozzák a Szent József imát, ami a Szent József szoborral

együtt érkezik hozzájuk. Feliratkozási lehetőség a sekrestyében vagy az irodában. Bárki

vállalhat egy hetet: még hozzánk ritkábban járók is, kollégiumi szobák is, egyedülállók és

közösségek is.

Szent József járjon közben értünk, ő erősítse, építse, javítsa közösségünk és családjaink

lelki házait!

VENDÉGÜNK: P. PIERRE CLERMIDY SJ

Évközi 4. vasárnap hétvégéjén (január 27-29.) vendégünk lesz a francia P. Pierre Clermidy

SJ, aki visszatért Magyarországra pár hónapra, hogy tovább csiszolja magyar tudását, és

ezzel készüljön arra, hogy Franciaországban majd szolgálja a magyar híveket is. Fogadjuk

őt szeretettel.

HÁZSZENTELÉSEK

Vízkereszt ill. Urunk megjelenésének ünnepköréhez kapcsolódó szép hagyomány, hogy

lakásainkra az Úr áldását kérjük, hogy az ő szeretete és békéje megjelenjen, jelenvalóvá

legyen otthonaikban az új esztendőben is. Ezt fejezi ki a C M B azaz Christus Mansionem

Benedicat (Krisztus áldja meg e házat!) felirat is.

Házszentelésre meg lehet hívni és kérni az atyákat is, személyesen egyeztetve időpontot.

http://www.fogadalmitemplom.hu/download/programok/okumenikus-imahet_2023.pdf
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TAIZE-I IMAÓRA

Bár a héten a hónap harmadik csütörtöke lesz, amikor is taize-i iamóra szokott lenni, ezen

a héten az imaóra elmarad.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY LÁMPÁT A SZENTÉLYBEN

A szentély régi lámpáit  új, melegfényű, irányított, fókuszált, kétszer 35W-os lámpákra

szeretnénk majd cserélni, összhangban a pályázatból elkészült teljes villanyfelújítási

kivitelezési tervünkkel. Egy-egy ilyen lámpa 35 ezer forintba kerül.

Felajánlott adományaikat „Te vagy a fény” jeligére várjuk készpénzben vagy bankkártyával

a sekrestyében vagy az irodában, továbbá banki átutalással.  Az első lámpa

örökbefogadója már meg is van. Köszönjük a nagylelkű adományt!

A JEZSUITA KIADÓ KÖNYVEI ÉS A SZÍV

A Jezsuita Kiadó legfrissebb és legklasszikusabb kiadványai újra elérhetőek készpénz vagy

kártyás adományokért cserébe hátul a templomban. Valamint szívesen segít Elek Laci atya

előfizetni az A Szív jezsuita havi magazinra mely 12 hónapra 12 ezer forint

házhozszállítással. További jezsuitákhoz kötődő kiadványok a Kordától szerezhetőek be.

Olvassuk minél többet jezsuitáktól és jezsuitákról!

LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Jan. 16., Hétfő – Köznap

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

* Jan. 17., Kedd – Szent Antal apát - emléknap

–  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér; 19:00 Szentségimádás éjfélig;

* Jan. 18., Szerda – Árpád-házi Szent Margit szűz – ünnep

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

* Jan 19., Csütörtök – Köznap vagy Ogilvie Szent János áldozópap; Boldog De Azevedo

Ignác áldozópap és társai; Boldog Salės Jakab áldozópap; Boldog Saultemouche Vilmos

szerzetes, vértanúk – jezsuita emléknap

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este hétig. (A taize-i imaóra elmarad e

hónapban.)

* Jan 20., Péntek – Köznap vagy Szent Fábián pápa és vértanú - emléknap – vagy Szent

Sebestyén vértanú - emléknap vagy Esztergomi Boldog Özséb áldozópap - emléknap

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise és Jézus Szíve litánia

* Jan 21., Szombat – Köznap vagy Szent Ágnes szűz és vértanú - emléknap

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Jan. 22., Vasárnap – Évközi 3. vasárnap

–  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise
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CSOPORTJAINK

* Karitász csoport – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat keresünk.

* Szent Mónika csoport – Hétfőn 18:00-kor a hittan teremben.

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

* Keresztény Élet Közössége – Minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 18:00-kor 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 17:00-tól 20:00-ig.

* 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.

* Bevezetés a Jézus-imába – Péntekenként a rendház alagsorában.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Január 16. hétfő: 700 + segítők és jótevők
● Január 17. kedd: 700 ++ Rozália és György
● Január 18. szerda: 700 Molnár és Tabi család é. és + tagjaiért
● Január 19. csütörtök: 700 elhagyott szenvedő lelkek
● Január 20. péntek: 700 + szülők, nagyszülők lü., é. házastársért
● Január 21. szombat: 700 é. és + családtagok;

1830 + Oltványi Mihály és Mészáros Anna lü.
● Január 22. vasárnap: 800 + Mihály testvérünk lü. (1 hónapja halt meg);

1000 + Fukker J Miklós plébános lü. és Tyoma munkahelyért;
1930 é. 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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