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 SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM 

 ÉRTESÍTŐ 
 ÉVKÖZI V. VASÁRNAP  2023. FEBRUÁR 5. 

 OLVASMÁNY  Izajás próféta könyvéből  (Iz 58,7-10) 
 Ha segítesz a rászorulókon, akkor majd felragyog világosságod. 
 Oszd  meg  az  éhezővel  kenyeredet,  és  a 
 hajléktalan  szegényt  fogadd  be  házadba. 
 Ha  mezítelent  látsz,  öltöztesd  föl,  és  ne 
 fordulj el embertársad elől! 
 Akkor  majd  felragyog  világosságod,  mint 
 a  hajnal,  és  a  rajtad  ejte�  seb  gyorsan 
 beheged.  Elő�ed  halad  majd  igazságod, 
 és  az  Úr  dicsősége  lesz  a  kísérőd.  Akkor, 

 ha  szólítod,  az  Úr  válaszol,  könyörgő 
 szavadra így felel: Íme, i� vagyok! 
 Ha  eltávolítod  körödből  az  igát,  az  ujjal 
 mutogatást  és  a  gonosz  beszédet,  ha 
 odaadod  az  éhezőnek  kenyeredet,  és 
 jóllakatod  az  elnyomo�at,  akkor 
 felragyog  a  sötétségben  világosságod,  és 
 homályod déli verőfényre változik. 

 SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt  első leveléből  (1Kor 2,1-5) 
 Jézus Krisztust, a megfeszíte�et hirdetem nektek. 
 Testvéreim! 
 Amikor  nálatok  jártam,  nem  választékos 
 beszéddel  vagy  emberi  bölcsességgel 
 akartam  hirdetni  nektek  Isten  �tkát. 
 Elhatároztam  ugyanis,  hogy  nem  akarok 
 másról  tudni  köztetek,  csak  Jézus 
 Krisztusról, a megfeszíte�ről. 

 Gyöngeségem  tudatában  félve  és 
 nagyon  elfogódva  mentem  hozzátok. 
 Tanításom  és  igehirdetésem  ezért  nem  a 
 bölcsesség  elragadó  szavaiból  állt, 
 hanem  a  lélek  és  az  erő  bizonyságából, 
 hogy  hiteteknek  ne  emberi  bölcsesség, 
 hanem Isten ereje legyen az alapja 

 † EVANGÉLIUM  Szent Máté könyvéből  (Mt 5,13-16) 
 Ti vagytok a világ világossága. 
 Abban  az  időben  Jézus  így  szólt 
 tanítványaihoz: 
 „Ti  vagytok  a  föld  sója.  De  ha  a  só  ízét 
 vesz�,  mivel  sózzák  meg?  Nem  való  az 
 egyébre,  mint  hogy  kidobják,  s 
 eltapossák  az  emberek.  Ti  vagytok  a 
 világ  világossága.  A  hegyen  épült  várost 

 nem  lehet  elrejteni.  Lámpát  sem  azért 
 gyújtanak,  hogy  a  véka  alá  rejtsék, 
 hanem  a  lámpatartóra  teszik,  hogy 
 világítson  mindenkinek  a  házban.  Úgy 
 világítson  a  �  világosságtok  az  emberek 
 elő�,  hogy  látva  jóte�eiteket, 
 magasztalják mennyei Atyátokat!” 
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 SZENT JÓZSEF HACKATHON 

 Meghirdetjük  az  első  magyar  keresztény  programozói  családi  napokat  a  Szent  József 
 hackathont  2023.  április  28-tól  április  30-ig  ill.  május  1-ig  Szegeden  a  Szent  József  jezsuita 
 templomigazgatóságon.  A  hétvége  fő  célja,  hogy  lendítsünk  egyet  a  kereszténység  digitális 
 jelenlétén  egy-két  lehatárolható  projekt  megvalósításával  ill.  bővítésével.  Programozókon 
 kívül  valamennyi  informa�kai  há�érrel  rendelkező  fordítóknak  és  térinforma�kusoknak  is 
 helyük  van  hétvégénként.  A  családbarát  hétvégén  gyerekvigyázást  és  gyerekprogramokat 
 is szervezünk.  h�ps://szentjozsef.jezsuita.hu/szent-jozsef-hackathon/ 

 KÉZMŰVESSÉG MINDEN KOROSZTÁLYNAK: FONALBABÁK 

 Január  11-én,  szombaton,  16  órától  kézműves  délutánt  tartunk.  Most  fonalból  fogunk 
 készíteni  babákat  és  sok  minden  egyebet.  Jó  ha  hoztok:  horgolótűt,  ollót,  fonalakat, 
 hurkapálcát,  apró  gombokat,  karton  lapot,  bármilyen  tekercs  gurigát.  De  leginkább 
 gyertek, akármilyen korosztályhoz is tartoztok! 
 Lesz közben tea is és a  Szent József Műhelyben  is  lehet majd barkácsolni. 

 SZOLGÁL A SZKÓLA: VASÁRNAP ÉS TAIZE-I IMAÓRÁN 

 Szkólánk az állandó kedd es� énekes befejező imaórán kívül jövő vasárnap az es� 19:30-as 
 szentmisén szolgál. Valamint utána csütörtökön (február 16-án) Taize-i imaórára várnak 
 mindenkit. Az imaóra elő� lehetőség van közösen gyakorolni és megtanulni a szólamokat. 

 GYÓNTATÁSOK 
 Szeretnénk  újra  kiszámíthatóvá  tenni  templomunkban  a  gyóntatási  lehetőségeket. 
 Általában  lehetőség  van  gyónásra  vasárnap  valamennyi  misén  és  a  szomba�  előes� 
 miséken, valamint hé�őn, szerdán és első pénteken a reggeli szentmisék elejétől. 
 Mostantól  a  miséző  papokon  kívül  a  gyóntatást  is  igyekszünk  jelezni  a  honlapunkon  a 
 natárban:  h�ps://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend/#naptar 

 FEBRUÁR 12 - 19. - HÁZASSÁG HETE 
 Házasok  megáldása  –  a  „Házasság  hete”  zárónapján,  február  19-én,  a  vasárnap  délelő� 
 10  órás  szentmise  keretében  megáldjuk  a  házaspárokat  (nem  csupán  a  kerek 
 évfordulósokat), akik jelentkezését várjuk a sekrestyében. 
 A  szegedi  Házasság  hete  részletes  programjáról  a  következő  oldalon  olvashatnak: 
 h�ps://pasztoralis.hu/hh2023-szeged/ 

 FEBRUÁR 13. - SZABADEGYETEM - P. KISS ULRICH SJ 
 Február  13-án,  hé�őn  a  Kaszap  István  Egyetemi  Szakkollégium  szervezésében  újra 
 Szabadegyetem.  A  2023-as  év  első  előadója  P.  Kiss  Ulrich  SJ.  Az  előadás  este  6  órakor 
 kezdődik templomunk hi�antermében.  Az előadás témája:  Management By Jesus. 

https://szentjozsef.jezsuita.hu/szent-jozsef-hackathon/?fbclid=IwAR1uCWP_awglb7KscnWBtPLgLH-ynNhTbKUsCFNogdpoEz7fxwPmshpJegs
https://szentjozsef.jezsuita.hu/mi/szent-jozsef-muhelye/
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 IHS.JEZSUITA.HU - A VETÉLKEDŐ 

 Elek  Laci  atya  dispozíciója  alapján  a  templomigazgatóság  melle�  közel  harmad  állásban 
 más  szolgálatokat  is  végez.  A  múlt  he�  nagyon  szép  lelkigyakorlat  melle�,  ami 
 gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  számára  szerveződö�,  többek  közö�  egy  nagy 
 játékos vetélkedőt tervez, szervez, és programoz IHS azaz Ignác, hova sietsz? Néven. 
 Három korosztályban három fordulóra várják a csapatokat. Részletek:  ihs.jezsuita.hu 

 AUTOMÁTÉ 

 Köszönjük,  hogy  közösen  tartjuk  fenn  a  templomunkat.  Ennek  egy  újabb  segítője  a 
 bankkártyás  adományozási  persely  az  automáté  a  hátsó  perselyek  melle�.  További 
 ügyekben,  más  összegek  esetén,  ill.  ha  szükség  van  a  nyugtára,  akkor  a  sekrestyében 
 bankterminállal is tudunk adományokat fogadni. 
 A pénzek felhasználásáról a továbbiakban is beszámolunk majd. 

 FOGADJ ÖRÖKBE EGY LÁMPÁT A SZENTÉLYBEN 

 A szentély új világátásához már 6 leendő lámpa lelt örökbefogadóra, és még 2-4 lámpa vár 
 támogatókra. Megis kezdtük a lámpák megrendelését. Egy-egy ilyen lámpa 35 ezer 
 forintba kerül. Köszönjük az adományokat! 

 LITURGIKUS REND A HÉTEN 
 * Febr. 6., Hé�ő – Miki Szent Pál szerzetes és társai; Boldog Spinola Károly és Kimura 
 Sebestyén, áldozópapok és társaik, Boldog Kibe Kasui Péter áldozópap és társai  - 
 jezsuita emléknap 
 –  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér 
 * Febr. 7., Kedd – Köznap 
 –  7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér;  17:00  Szentségimádás  éjfélig; 
 * Febr. 8., Szerda – Köznap  vagy  Emiliáni Szent Jeromos  -  emléknap  vagy  Bakhita Szent 
 Jozefina szűz  -  emléknap 
 – 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság 
 * Febr. 9., Csütörtök  –  Köznap 
 –  7:00 Szentmise és gyertyaszentelés; Napközben szentségimádás este  kilencig  . 
 * Febr. 10., Péntek – Szent Skolasz�ka szűz  - emléknap 
 –  6:45 Zsolozsma;  7  :00 Szentmise 
 * Febr.11., Szombat – Köznap  vagy  A Lourdes-i Boldogságos  Szűz Mária  - emléknapja, 
 betegek világnapja 
 –  7:00 Szentmise; 18:30 Előes� szentmise 
 * Febr. 12., Vasárnap – Évközi 6. vasárnap 
 –  8:00 Szentmise; 10:00 Gyerekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise  a szkólával 

https://ihs.jezsuita.hu/
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 VISSZATEKINTÉS ÉS KÖSZÖNET 

 Szombaton  reflexiós  délelő�öt  tarto�unk.  Kértük  az  Úr  segítségét,  összegyűjtö�ük 
 vágyainkat,  örömteli  és  fájó  tapasztalatainkat,  majd  bemuta�am  irányaimat  és 
 jövőképemet.  Köszönöm  az  őszinteséget.  A  támogatást  és  a  kri�kát  is.  Tovább  forgatom 
 magamban az Isten elő� mindazt ami elhangzo�. - Laci atya 

 CSOPORTJAINK 

 *  Karitász csoport  – Nagylelkű és tevékeny munkatársakat  keresünk. 
 *  Szent Mónika csoport  – Hé�őn 18:00-kor a hi�an  teremben. 
 *  Szemlélődő csoport imaórája  – Hé�őn 18:00-kor a  templom egyik termében. 
 *  Keresztény Élet Közössége  – Minden hónap 1. és 3.  hé�őjén, 18:00-kor a rendházban. 
 *  Gerinctorna Csoport  – Kedden 16:00-tól a rendházi  meditációs teremben. 
 *  Egyetemista hi�ancsoport  – Kedden, 19:30, a hi�anteremben. 
 *  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 hi�anteremben. 
 *  Szent Zita Csoport  – Közösségi takarítás és teázás  péntekenként a reggeli mise után. 
 *  Rózsafüzér társulat  – Hé�ő, kedd, szerda 17:15,  �tok csere minden első szombat 17:45. 
 *  Kisgyermekes családok szentmiséje  – Vasárnap 10:00. 
 *  Bevezetés a Jézus-imába  – Péntekenként. Jelentkezés:  szocs.laszlo@jezsuita.hu 

 SZENTMISESZÁNDÉKOK 
 ● Február 6. hé�ő: 7  00  A szentségimádás ügyéért,  atyákért, hívekért 
 ● Február 7. kedd: 7  00  + Péter 
 ● Február 8. szerda: 7  00  + Mihály 
 ● Február 9. csütörtök: 7  00  hálából 
 ● Február 10. péntek: 7  00  + Sándor 
 ● Február 11. szombat: 7  00  + Irén lü.;  18  30  + szülőkért  és nagyszülőkért, + rokonokért és é. 

 családtagokért 
 ● Február 12. vasárnap: 8  00  Jótevőinért;  10  00  hálából  diplomáért;  19  30  -. 

 SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM 
 H-6722  SZEGED  , DÁNI UTCA 3.  E-MAIL:  SZENTJOZSEF@JEZSUITA.HU  ; 
 TEL:  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

