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

SZEGEDI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS JEZSUITA TEMPLOM

ÉRTESÍTŐ
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 2023. MÁRCIUS 12.

NAGYBÖJTI PÉNTEKEK

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

következőt a Szent Mónika csoport vezeti majd. Köszönjük a Szent Zita - Családos - Fiatal

felnőtt közös keresztutat, amiben pénteken volt részünk.

GYÓNTATÁS: VASÁRNAP ESTE A SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT IS

Márc. 5. és 12. vasárnapokon kivételes alkalommal, az esti szentmise előtti csendes

szentségimádás alatt van lehetőség a gyónásra: 18:30 óra és 19:15 óra között.

A gyóntatások aktuális rendje megtalálható a miserendet tartalmazó naptárban:

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

TAIZEI IMAÓRA: CSÜTÖRTÖK 19:30

A csütörtöki szentségimádás utolsó órájában, 19:30-tól énekes taize-i imaóra lesz

templomunkban a szkólánk vezetésével. Várunk mindenkit szeretettel az imaalkalomra és

az utána lévő kis beszélgetésre. Az énekbe is bekapcsolódókat énekpróbára is várjuk a

hittanteremben, 18:30-tól.

ÉLŐ KÖVEK: A MI TEMPLOMUNK – MÁRCIUS 19.

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

templomunkban, hogy közösen felfedezzük Isten közelségét a templom történetének és

szimbólumainak segítségével! Mert minden kő az élő Istenről beszél.

Ajánljuk a programot mindazoknak akik hétről hétre, napról napra templomunkban

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

a mindenféle oszlopával, freskójával, liturgikus elemével. 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 főünnepe,

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

órakor kezdődik, amelyet plébánosunk, Kondé Lajos atya, fog vezetni. A szentmise után
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szeretettel várunk mindenkit a hittanteremben. Itt megismerkedhetünk valamennyi

hozzánk kötődő közösséggel. Valamint várunk mindenkit egy egyszerű, de ünnepi

vacsorára: virslivel, salátákkal, süteményekkel. Felajánlásokra feliratkozás az alábbi linken.

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.

A nap témája: Tanítványság, hogyan lehetek igazán az Úr tanítványa, most nagyböjtben

különösen is, a Szentségimádásban is, az élet minden területén.

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. Jelentkezni március 24-ig (péntekig) lehet.

A betegek kenetét mindazon hívőknek szívesen kiszolgáltatjuk, akik valamilyen betegség

vagy önmagában az öregség miatt veszélybe kerültek. A szentséget ismételten is fel lehet

venni újabb súlyos betegség, vagy a betegség és akár az öregedés súlyosbodása okán. Így

bízzuk rá szenvedéseinket és küzdelmeinket az Úr gyógyító kegyelmére.

HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETEK

Nagytakarítás – április 1., szombat délelőtt: mindenkit szeretettel várunk, bárhogyan is

kötődjön hozzánk, bármelyik csoportba is járjon.

Előtte, március 31. pénteken, munka után „koszolós takarításra” várunk segítőket.

Húsvétra készülve glettelünk, csiszolunk, fúrunk, javítunk majd. Már du. 5 órától lehet

csatlakozni, és este 8 óráig biztosan itt leszünk.

A szent sír hagyományos felállítása a kápolnában nagyszerdán a reggeli mise után

történik, erre is várunk segítőket.

HÚSVÉTI LITURGIKUS REND (TERVEZET)

Nagycsütörtök: 18:30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Benne a hagyományos

lábmosással, mely a közösségünk minden részét képviselő tizenkét embert fog érinteni

férfiakat és nőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ministráns próba délelőtt 11-től

maximum 12:30-ig.

Nagypénteken a szertartás 18:30-kor kezdődik. Előtte 15 órától keresztutat járunk a

templomban. A délelőtt folyamán végig gyóntatás lesz a Dómban, idegen nyelven is, a

jezsuita atyák közreműködésével. Ministráns próba valószínüleg 11 órától.

Nagyszombaton hívunk mindenkit csöndes szentsír látogatásra végig a nap folyamán.

Húsvét vigíliáját terveink szerint hajnalban, valószínűleg reggel 5 órakor kezdjük még

sötétben, a tűzszenteléssel. Ministráns próba nagyszombat délelőtt 11 órakor.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSnV6J2F6NcltNt7NnT8Ms0QJwXShiZ0/edit?usp=sharing&ouid=110615111792801713326&rtpof=true&sd=true
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Húsvétvasárnap, a hajnali feltámadási vigilia után a 8 órás szentmise nem lesz. 10 órakor

családos ünnepi szentmise lesz, és este 19:30-ra is várjuk a híveket misére.

FEBRUÁRI PÉNZMOZGÁSOK

Bevételek – perselypénz: 331 645 Ft, Karitász persely: 24 625 Ft, könyv- és egyéb

adományok: 76 500 Ft. Bérleti díj: 265 937 Ft. Kamat jóváírása: 29 817 Ft.

Bevétel összesen: 728 524 Ft.

Kiadások – a) havonta ismétlődő kiadások: rezsi 135 531 Ft (gáz: 101 747 Ft, víz+

csapadékvíz: 33 784 Ft). Újság: 8 910 Ft. Telefon: 6 223 Ft. Bérjellegű kiadás: 84 000 Ft.

Bús Pater háznak januári illetmény: 610 100 Ft. Banki (számla, POS, automáté) ktg.: 12

677 Ft. Posta ktg.: 720 Ft. Liturgikus anyag: 10 524 Ft. Összesen: 868 685 Ft

b) egyszeri költségek: 2022-s zarándoklat most számlázott busz ktg.: 309 880 Ft, szociális

segély: 4 000 Ft, téves szemétutalás helyesbítése 254 320 Ft, Fűtés vezérlés 12 689 Ft.

Egyszeri költségek összesen 580 889 Ft. Kiadások összesen: 1 449 574 Ft

LÁSZLÓ ATYÁINK SZOLGÁLATAI

A hét közepén Szőcs László atya visszatér közénk a két hetes lelkigyakorlatvezetői

szolgálatából. Elek Laci atya csütörtökön négy iskola diákjainak tart közös képzést arról,

hogy hogyan tudják a fiatalok hitünket gimnáziumi kisközösségben megélni, és hogyan

segíthetik kortársaikat ebben. Szombaton pedig az egyre népszerűbb Zarándoktábor

leendő vezetőinek képzésében vesz részt.

VÁROSI KERESZTÚT - MÁRCIUS 29., SZERDA

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

11. állomása a templomunknál lesz. Idén keresztúti imádságunkat városunk, hazánk és a

világ békéjéért ajánljuk fel. Ferenc pápa Magyarországi látogatására készülve a Városi

Keresztút mottója: „A kereszt híd a múlt és a jövő között.” További részletek a Szegedi

Katolikus Egyetemi Lelkészség illetve a Szegedi Esperesség oldalán olvashatók majd.

SZENTMISESZÁNDÉKOK

● Március 13. hétfő: 700 + János; P. Generális szándékára
● Március 14. kedd: 700 + Teréz; A Jézus Társasága halottaiért
● Március 15. szerda: 700 + Ágota
● Március 16. csütörtök: 700 Anna és családja
● Március 17. péntek: 700 A Társaság + tagjai
● Március 18. szombat: 700 Mária és családja;

1830 + szülőkért, nagyszülőkért, + rokonokért és é. családtagokért
● Március 19. vasárnap: 800 + Aladár, Anna és Zsolt; 1000 Dobos és Antal család é. és +
tagjaiért; 1930 Szilágyi és Sefcsik család é. és + tagjaiért

https://zarandoktabor.hu/
https://www.facebook.com/lelkes.szeged
https://www.facebook.com/lelkes.szeged
https://www.facebook.com/szegediesperes
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LITURGIKUS REND A HÉTEN

* Márc. 13., Hétfő – Nagyböjti idő, 3. hét

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

* Márc. 14., Kedd – Nagyböjti idő, 3. hét

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

* Márc. 15., Szerda – Nagyböjti idő, 3. hét

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

* Márc. 16., Csütörtök – Nagyböjti idő, 3. hét

–  7:00 Szentmise; Napközben szentségimádás; Taizei imaóra 19:30 órától

* Márc. 17., Péntek – Nagyböjti idő, 3. hét vagy Szent Patrik püspök - emléknap

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

* Márc. 18., Szombat vagy Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító - emléknap

–  7:00 Szentmise; 18:30 Előesti szentmise

* Márc. 19., Vasárnap – Nagyböjt 4. vasárnapja

–  8:00 Szentmise;  10:00 Szentmise; 18:30 Szentségimádás és gyóntatás; 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

