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 SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM 

 ÉRTESÍTŐ 
 ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP  2023. FEBRUÁR 12. 

 OLVASMÁNY  Sirák fia könyvéből  (Sir 15,15-20) 
 Isten senkinek sem ado� parancsot a rosszra. 
 Isten  adta  az  embernek  parancsait  és 
 törvényeit.  Módodban  áll,  hogy 
 megtartsd  a  parancsokat,  hogy  hűséges 
 légy,  megvan  a  hatalmad.  Isten  vizet  és 
 tüzet  helyeze�  eléd:  amire  vágyol  az 
 után  nyújtsd  a  kezed.  Az  ember  elő�  o� 
 az  élet  és  a  halál,  megada�k  neki,  amit 
 választ magának. 

 Mert  igen  gazdag  az  Isten  bölcsessége, 
 erős  a  hatalma,  s  mindig  lát  mindent. 
 Szeme  azokon  van,  akik  őt  �sztelik, 
 ismeri  az  ember  minden  egyes  te�ét. 
 Senkinek  sem  ado�  parancsot  a  rosszra, 
 sem  pedig  engedélyt  arra,  hogy 
 vétkezzék. 

 SZENTLECKE  Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt  első leveléből  (1Kor 2,6-10) 
 Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte. 

 ALLELUJA  Áldalak  téged,  Atyám,  mennynek  és  földnek  Istene,  *  mert  feltártad  a 
 kicsinyeknek országod �tkait.  (Vö. Mt 11,25 – 8 G.  tónus.) 

 † EVANGÉLIUM  Szent Máté könyvéből 
 (Mt 5,17-37 rövidebb: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37) 
 Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait. 
 Abban  Abban  az  időben  Jézus  így  szólt 
 tanítványaihoz: 
 Mondom  nektek:  Ha  igaz  voltotok  nem 
 múlja  felül  az  írástudókét  és  a 
 farizeusokét,  nem  jutha�ok  be  a 
 mennyek országába. 
 Hallo�átok,  hogy  a  régieknek  ezt 
 mondták:  Ne  ölj!  Aki  öl,  méltó  az 
 ítéletre.  Én  viszont  azt  mondom  nektek, 
 hogy  méltó  az  ítéletre  mindaz,  aki 
 haragszik testvérére. 

 Hallo�átok  a  parancsot:  Ne  törj 
 házasságot!  Én  pedig  azt  mondom 
 nektek,  hogy  aki  bűnös  vággyal 
 asszonyra  néz,  szívében  már  vétkeze� 
 vele. 
 Hallo�átok  továbbá,  hogy  a  régieknek 
 ezt  mondták:  Hamisan  ne  esküdj,  és 
 tartsd  meg  az  Úrnak  te�  esküdet!  Én 
 pedig  azt  mondom  nektek:  Egyáltalán  ne 
 esküdjetek!  Legyen  a  �  beszédetek 
 „igen,  igen,  nem,  nem”;  ami  ennél  több, 
 az a gonosztól van. 
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 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  programból  kiemelten  is  ajánljuk  Földi-Kovács  Andrea  és  Földi 
 László előadását Életvédelem címen kedden a Katolikus Házban 18 órától. 
 További programok:  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. 

 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. 

 KÉZMŰVESSÉG: MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS ÉS VÁLTOZÁS 

 Folytatódnak  a  kézműves  délutánjaink  egy  kis  változással.  Február  18-án,  szombaton,  a 
 madárfészek  építés  helye�  mézeskalács  díszítésre  hívunk  minden  korosztályt,  így  a 
 farsangi időszak végén: egyet magatoknak, egyet a karitásznak jeligére. 
 Március  4-én,  szombaton,  lesz  amikor  a  Magyar  Madártani  Egyesület  vezetésével  és 
 támogatásával  fecskefészkek  készítésbe  fogunk  majd.  (Március  11-én  nem  lesz  kézművés 
 szombat.) Várunk mindenkit szerete�el! 
 Lesz közben tea is és a  Szent József Műhelyben  is lehet majd barkácsolni. 

 ITT VAN A NAGYBÖJT A SARKON: FEBRUÁR 22 

 Február  22-én,  hamvazószerdával  veszi  kezdetét  az  ide  húsvé�  készület,  a  nagyböjt. 
 Nagyböjt  első  három  keddjén  estéjén  egyetemistáknak  hirdetünk  az  imaéletben 
 megújulást  segítő  sorozatot.  Azoknak  pedig,  akik  vállalják,  hogy  nagyböjtben  napi  egy  órát 
 rászánnak  az  imáéletükre,  ajánljuk  a  mindennapok  lelkigyakorlatát,  ahol  az  egyéni  napi 
 szen�rási  imák  lendületét  he�  megosztással  és  két  hetente  személyes  lelkibeszélgetéssel 
 erősítjük meg. Részletek és feliratkozások hamarosan. 

 SZENTSÉGIMÁDÁS SZÁNDÉKA A  HÁZASSÁG HETE  KAPCSÁN 

 Kérjük  Isten  áldását  a  programsorozatba  bekapcsolodókra,  a  házaspárokra  és  a  szervezői 
 csapatra  is.  Kérjük,  hogy  gyümölcsöző  legyen  egész  életükön  át,  az  ezen  a  héten  együ� 
 megtapasztalt öröm! 

https://pasztoralis.hu/hh2023-szeged/?fbclid=IwAR2sFrlNRFCtCDFzPgh5mo2xK_r_xVNFwPItQV4E0KwgElCoOH3pOOvGZko
https://www.mme.hu/mu_fecskefeszkek
https://szentjozsef.jezsuita.hu/mi/szent-jozsef-muhelye/
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 BETEGEK KENETE ÉS KÓRHÁZI BETEGLÁTOGATÁS 

 Örömmel  adjuk  hírül,  hogy  kórházban  betegen  sem  maradunk  egyedül:  Szent  Dömötör 
 Kórházlelkészi  Szolgálat  Szegeden,  Gyulán,  Békéscsabán,  Hódmezővásárhelyen, 
 Orosházán,  Makón,  Szentesen  és  Deszken  segí�k  lelkiekben  is  a  szenvedőket  és  szükség 
 esetén szervezik a szentségekkel ellátását.  Szolgálatukról  rövid videó is készült  . 
 Idős  ill.  súlyos  betegségben  szenvedők  nem  csak  a  kórházi  ágyon  kaphatják  meg  Isten 
 erősítő  kegyelmét.  A  betegek  kenetének  szentségét  nagyböjt  V.  vasárnapján,  március 
 26-án szolgáltatjuk ki délelő� 10 órakor. 

 VENDÉGEINKNEK: MATRACOK ÉS KANAPÉ 

 Programjainkra,  vendégségbe  érkezőknek  egyszerű  szállást  szeretnénk  olykor  biztosítani. 
 Ehhez  szívesen  fogadunk  egy  használt  kihúzható  kis  kanapét  a  könyvtárszobába  (ahonnan 
 a  ministráns  ruhákat  áthelyezzük  majd).  Valamint  öt-nyolc  fős  i�úsági  csapat  hálózsákos 
 elhelyezése számára matracokat is keresünk. (Már most péntekre is.) 

 DECEMBERI PÉNZMOZGÁSOK 

 Készpénzes bevételek  : perselypénz 332 645 Ft, Karitász persely 51 645 Ft, miseszándékok 
 (december)  84  500  Ft,  2023-ra  előre  miseszándékokra  befizetés  55  500  Ft,  újságokra 
 befizetés  20  000  Ft,  egyéb  adományok  (  karitász  gyűjtés,  sü�vásár,  roráte  reggelik)  300 
 680  Ft.  Összesen  844  970  Ft.  Banki  bevételek  :  Adományok  könyvekre  75  000  Ft,  utalással 
 érkeze� adományok 90 000 Ft.  Összesen: 165 000 Ft  .  Bevétel összesen  :  1 009 970 Ft 
 Havonta ismétlődő kiadások  : Rezsi 175 880 Ft (áram 42 157 Ft, gáz 99 000 Ft, víz, 
 csapadékvíz 34 633 Ft). Újság 43 308 Ft. Bérjellegű kiadás 75 000 Ft. Banki ktg 77 060 Ft. 
 Liturgikus anyag 27 099 Ft. Virág ktg (3 hónap) 62 900 Ft. Fénymásoló ktg 11 125 Ft. Bús 
 Háznak illetmény (november, december) 1 000 000 Ft.  Összesen 1 472 372 Ft. 
 Egyszeri  költségek  :  Szociális  segély  3  000  Ft,  új  lámpák  tartói  és  azok  felszerelése  240  000 
 Ft.  (Sajnos  egy  összeadási  hiba  mia�  ez  végül  nem  fért  bele  a  pályázatba.)  =  243  000  Ft  . 
 Költségek összesen 1 715 372 Ft 

 SZENTMISESZÁNDÉKOK 

 ●Február 13. hé�ő: 7  00  ++ Szaniszla és Lajos 
 ● Február 14. kedd: 7  00  Lelki előrehaladásért 
 ● Február 15. szerda: 7  00  ++ Elizabet és Carmina 
 ● Február 16. csütörtök: 7  00  hivatásokért 
 ● Február 17. péntek: 7  00  + Ágnes 
 ● Február 18. szombat:  7  00  Az Egyház és a Társaság szükségleteiért; 

 18  30  é. Anasztáziáért és beteg testvéréért 
 ● Február 19. vasárnap:  8  00  - ;  10  00  Jótevőkért;  19  30  - 

https://pasztoralis.hu/korhazlelkeszseg-hirfolyam/
https://pasztoralis.hu/korhazlelkeszseg-hirfolyam/
https://drive.google.com/file/d/1jzVB9tWNbWblBvaJW5mMWuCTfCzQx6Es/view?usp=share_link
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 LITURGIKUS REND A HÉTEN 
 * Febr. 13., Hé�ő – Köznap 
 –  7:00 Szentmise; Szentségimádás egész nap és éjjel; 17:15 Rózsafüzér 
 * Febr. 14., Kedd – Szent Cirill és Szent Metód, Európa társvédőszentjei  -  ünnep 
 –  7:00 Szentmise;  17:00  Szentségimádás éjfélig; 17:15  Rózsafüzér 
 * Febr. 15., Szerda – La Colombiėre Szent Kolos áldozópap  - jezsuita emléknap 
 – 7:00 Szentmise; 17:15 Rózsafüzér és Szent József imádság 
 * Febr. 16., Csütörtök  –  Köznap 
 –  7:00 Szentmise és gyertyaszentelés; Napközben szentségimádás este  kilencig  ; 19:30 
 Taize-i imaóra  a szkólánk vezetésével 
 * Febr. 17., Péntek – Köznap  vagy  A szervita rend  hét szent alapítója  - emléknap 
 –  6:45 Zsolozsma;  7  :00 Szentmise 
 * Febr.18., Szombat – Köznap  vagy  Szűz Mária szomba�  emléknapja 
 –  7:00 Szentmise; 18:30 Előes� szentmise 
 * Febr. 19., Vasárnap – Évközi 7. vasárnap  –  8:00 Szentmise; 
 10:00 Gyerekmise –  Házasok megáldása  ; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise 

 CSOPORTJAINK  ÉS  ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

 Karitász  csoport  (megújulást  keresünk)  *  Szent  Mónika  csoport  (hé�ő  d.u.)  *  Szemlélődő 
 csoport  (hé�ő  d.u.)  *  Keresztény  Élet  Közössége  (1.  és  3.  hé�ő  d.u.)  *  Szent  József  nyito� 
 műhelye  (hé�ő  este)  *  Gerinctorna  csoport  (kedd.  d.u.)  *  Egyetemista  hi�ancsoport 
 (kedd  este)  *  Fiatalok  templomi  szkólája  (kedd  este)  *  Dolgozó  fiatalok  csoportja 
 (csütörtök  d.u.)  *  Meditációs  csoportok  (csütörtök  reggel,  péntek  reggel)  *  Bevezetés  a 
 Jézus-imába  (péntek  d.u.)  *  Család  Csoport  (péntek  d.u.)  *  Szent  Zita  csoport  (takarítás 
 és  tea,  péntek  reggel)  *  Rózsafüzér  társulat  (hé�ő-kedd-szerda  d.u.,  �tokcsere  első 
 szombaton) *  Kisgyermekes családok szentmiséje  (vasárnap  10). 
 Továbbá  helyet  kap  nálunk:  Missa  La�na,  Szeged  (vasárnap  d.u.)  *  Anonim  Alkoholisták 
 klubja  (szerda d.u.) *  biokertészek csoportja  * és  a  Solis Consort  régizene együ�es  is. 

 További információkat a csoportokról a honlapunkon és a templom hirdetőn lehet találni. 

 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 

https://www.facebook.com/missalatinaszeged
https://www.facebook.com/solisconsort/
mailto:szentjozsef@jezsuita.hu

