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SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 2023. MÁRCIUS 5.

Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el

előlem arcodat! (Zsolt 26,8-9)

KÖNYÖRGÉS Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett Fiadra.

Táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd

dicsőségedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Ter 12,1-4a)

Ábrahámnak, Isten népe ősatyjának meghívása

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 1,8b-10)

Isten hív és megvilágosít minket.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én

szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Vö. 2Pét 1,17 – 3a tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 17,1-9)

Úgy fénylett az arca, mint a nap.

Abban az időben:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot

és (ennek) testvérét Jánost, s külön

velük fölment egy magas hegyre. Ott

elváltozott előttük: az arca ragyogni

kezdett, mint a nap, a ruhája pedig

vakító fehér lett, mint a fény. És íme,

megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal

beszélgettek. Ekkor Péter így szólt

Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk!

Ha akarod, felállítok itt három sátrat,

neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek

egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes

felhő borította be őket, és a felhőből

egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett

Fiam, akiben kedvem telik. Őt

hallgassátok!” Ennek hallatára a

tanítványok földre borultak és nagyon

megrémültek. De Jézus odament

hozzájuk, megérintette őket, és ezt

mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!”

Amikor szemüket fölemelték, nem láttak

mást, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre

kötötte: „Senkinek se szóljatok a

látomásról, míg az Emberfia a holtak

közül fel nem támad.
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NAGYBÖJTI PÉNTEKEK

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk csoportjaink vezetésével - 17:15 órakor.

Következő péntekre még keresünk csoportot. Utána a rózsafüzér csoport fog vezetni

minket az imában. (Az elsőt a KÉK csoport vezette, a legutóbbit a Dómban közösen

vezettük.)

CSOPORTVEZETŐK TALÁLKOZÓJA: MÁRCIUS 6., 16:30

Szerettel várok minden csoportvezetőt és hívok minden önkéntest a követekező időszak

átbeszélésére: búcsú, nagyböjt, és húsvét, valamint Ferenc pápa érkezése.

Találkozó: március 6., hétfő, 16:30 (!) - 17:30.

MIT IS CSINÁL A KARITÁSZ?

Most vasárnap az esti mise után egy tea mellett lehetőség van beszélgetni a

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász önkéntes szervezőjével a Karitász munkájáról és a

bekapcsolódási lehetőségekről: adomány gyűjtéseken túl, korrepetálást,

gyermekjátszóházat, tea buszt üzemeltetnek, illetve további módokon segítik a rászoruló

családokat és testvéreket.

GYÓNTATÁS: VASÁRNAP ESTE A SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT IS

Mivel ebben a két hétben eggyel kevesebb jezsuita atya van itthon, ezért a gyóntatások is

nehezebben mennek. Ezért próbaképpen bevezetjük, hogy vasárnap esténként 18:30 és

19:15 között, a csöndes szentségimádás alatt, lehetőség van a kiengesztelődés

szentségéhez járulni. És még marad időnk hálát is adni.

A gyóntatások aktuális rendje megtalálható a miserendet tartalmazó naptárban:

https://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend/

VENDÉGEINK: IHS, NAGY ERNŐ SJ, REGNUMIAK

A héten folytatódik az Ignác, hova sietsz!? vetélkedő készítése amihez csütörtöktől újra

vendégségbe jönnek Budapestről munkatársak. Péntekről szombatra a Regnum

Marianum katolikus ifjúsági közösség egy felnőtt kiscsoportja száll meg nálunk. Majd Nagy

Ernő jezsuita testvér lesz közöttünk és tesz tanúságot majd.

MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA NAGYBÖJTBEN - HÉTFŐTŐL

Még vasárnap estig lehet jelentkezni a mindennapok lelkigyakorlataira, ha rá tudunk

szánni napi egy órát egyénileg és hetente egy órát közösségben istenkapcsolatunkra.

Részletek és jelentkezés: Mindennapok lelkigyakorlata nagyböjtben..

Kezdő alkalom: hétfőn, 18:00, a templom nagy hittantermében.

https://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend/
https://ihs.jezsuita.hu
https://szentjozsef.jezsuita.hu/szegedi-mindennapok-lelkigyakorlata/
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ÉLŐ KÖVEK: A MI TEMPLOMUNK - MÁRCIUS 19.

A Living Stones (Élő Kövek) ignáci ifjúsági csoport szeretettel hív mindenkit hozzánk, a

szegedi Szent József-templomba, hogy közösen felfedezzük Isten közelségét a templom

történetének és szimbólumainak segítségével! Mert minden kő az élő Istenről mesél.

Ajánljuk a programot mindazoknak akik hétről hétre, napról napra templomunkban

imádkoznak. De hirdessük azoknak is, akiknek még idegen és szokatlan hely egy templom

a mindenféle oszlopával, freskójával, kegytárgyával. Nekünk és nekik is szól ez az alkalom.

Ingyenes vezetések március 19-én a 10 órai szentmise előtt és után illetve a délután nagy

részében.

TEMPLOMUNK BÚCSÚNAPJA - MÁRCIUS 20.

Az idei évben március 19. nagyböjti vasárnapra esik, ezért Szent József főünnep,

templomunk búcsúja, március 20-ra, hétfőre kerül át. A búcsúi ünnepi szentmise 18:30

órakor kezdődik. A búcsúi hétvége és este további programjait hamarosan hidertjük.

NAGYBÖJTI LELKINAP - MÁRCIUS 25.

Nagyböjti lelkinapot szervezünk templomunkban a Szeged városi állandó szentségimádást

vezető kör szervezésében, március 25-én szombaton, reggel nyolctól a déli miséig.

BETEGEK SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA - MÁRCIUS 26.

A betegek szentségének közös kiszolgáltatására kerül sor Nagyböjt 5. vasárnapján

(március 26-án) a 10 órai szentmisében a Dómban Kondé Lajos plébános atya és Elek Laci

templomigazgató atya vezetésével. A szentség fölvételére március 24-ig (péntekig) lehet

jelentkezni a sekrestyében vagy az irodán.

VÁROSI KERESZTÚT - MÁRCIUS 29., SZERDA

Március 29-én, szerdán 19 órakor kezdődik a városi keresztút a Dómtól a Dómig, melynek

egy állomása nálunk lesz. További részletek a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség

illetve a Szegedi Esperesség facebook-oldalán olvashatók majd.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Március 6. hétfő: 700 + Dávid atya
● Március 7. kedd: 700 élő férj
● Március 8. szerda: 700 ++ Zoltán és Júlia
● Március 9. csütörtök: 700 szentségimádás ügyéért, atyákért, hívekért
● Március 10. péntek: 700 Jótevőink szükségletei, szándékai
● Március 11. szombat: 700 + Irén; 1830 + szülők és é. családtagok
● Március 12. vasárnap: 800 -.; 1000 Az Egyház és a Társaság szükségleteiért;

1930 + édesapáért, édesanyáért, leányért

https://www.facebook.com/livingstones.budapest
https://www.facebook.com/lelkes.szeged
https://www.facebook.com/szegediesperes
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Márc. 6., Hétfő – Nagyböjti idő, 2. hét

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

* Márc. 7., Kedd – Nagyböjti idő, 2. hét vagy Szent Perpétua és Felicitász vértanúk - en

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

* Márc. 8., Szerda – Nagyböjti idő, 2. hét vagy Istenes Szent János szerzetes - emléknap

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

* Márc. 9., Csütörtök – Nagyböjti idő, 2. hét vagy Római Szent Franciska szerzetesnő - en

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás este kilencig;

* Márc. 10., Péntek – Nagyböjti idő, 2. hét

–  6:45 Zsolozsma; 7:00 Szentmise; 17:15 Keresztút

* Márc. 11., Szombat – Nagyböjti idő, 2. hét

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Márc. 12., Vasárnap – Nagyböjt 3. vasárnapja

–  8:00 Szentmise;  10:00 Gyermekmise; 18:30 Szentségimádás; 19:30 Szentmise

CSOPORTJAINK ÉS ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Karitász csoport (megújulást keresünk) * Szent Mónika csoport (hétfő du.) * Szemlélődő
csoport (hétfő du.) * Keresztény Élet Közössége (1. és 3. hétfő du.) * Szent József nyitott

műhelye (hétfő este) * Gerinctorna csoport (kedd. du.) * Egyetemista hittancsoport

(kedd este) * Fiatalok templomi szkólája (kedd este) * Dolgozó fiatalok csoportja

(csütörtök du.) * Meditációs csoportok (csütörtök reggel, péntek reggel) * Bevezetés a

Jézus-imába (péntek du.) * Család Csoport (péntek este) * Szent Zita csoport (takarítás és

tea, péntek reggel) * Rózsafüzér társulat (hétfő-kedd-szerda du., titokcsere első
szombaton) * Kisgyermekes családok szentmiséje (vasárnap 10).

Továbbá helyet kap nálunk: Missa Latina, Szeged (vasárnap du.) * Anonim Alkoholisták

klubja (szerda du.) * Biokertészek csoportja * és a Solis Consort Régizenei Együttes 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 NAPTÁR SZERINT. BESZÉLGETÉS: EGYEZTETÉSSEL.

BANKSZÁMLASZÁM: 11100104-92104941-37000004

https://szentjozsef.jezsuita.hu/mi/szent-jozsef-muhelye/
https://szentjozsef.jezsuita.hu/mi/szent-jozsef-muhelye/
https://www.facebook.com/groups/1493832497745792
https://szentjozsef.jezsuita.hu/gyerekmise/
https://www.facebook.com/missalatinaszeged
https://www.facebook.com/solisconsort/
mailto:szentjozsef@jezsuita.hu
https://szentjozsef.jezsuita.hu/liturgikus-rend/#naptar

