
„Isten rendelte Máriát a 
keresztények segítségére.”   

Don Bosco 
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Úrjövet 1. vasárnapja, Aranka sz., Aurélia, Melinda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 3-án, hétfőn,  Xavéri Ferenc szerz. pap 

XII. 4-én, kedden,  Damian János p, Borbála vt. 

XII. 5-én, szerdán,  Szabbas apát, Csaba vezér 

XII. 6-án, csütörtökön,   PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT 

Miklós pk., Leontína, Csinszka 

XII. 7-én, pénteken,  

 

JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Ambrus pk, egyht., Ambrózia 

XII. 8-án, szombaton, Szávió temp.: HORVÁTH MÁRIÁÉRT én.m. 

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

XII. 9-én,  

Úrjövet 2. vasárnapja 
Valéria vt., Fourier Péter p 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise 
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Jelek lesznek akkor a napban, a 

holdban és a csillagokban, és a 

földön a népek kétségbeesett 

rettegése a tenger zúgása és 

háborgása miatt. Az emberek 

megdermednek a rémülettől, és 

annak várásától, ami a 

földkerekséggel történik, mert az 

egek erői megrendülnek. Akkor 

meglátják az Emberfiát, amint eljön 

felhőben, nagy hatalommal és 

dicsőséggel [Dán 7,13]. Mikor pedig 

ezek elkezdődnek, húzzátok ki 

magatokat és emeljétek fel a 

fejeteket, mert közel van a ti 

megváltástok.' Vigyázzatok hát 

magatokra, hogy el ne nehezedjen 

szívetek a tobzódásban és 

részegségben, s az élet gondjai 

között, és az a nap meg ne lepjen 

titeket hirtelen. Mert mint a csapda, 

úgy fog lecsapni mindazokra, akik 

az egész föld színén laknak. 

Virrasszatok tehát, és minden időben 

imádkozzatok, hogy 

megmeneküljetek mindattól, ami be 

fog következni, és megállhassatok az 

Emberfia előtt.' (Lk 21,25-28.34-36) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Ferenc, János, Borbála, Szabbas, Csaba, Miklós, Leontína, Csinszka, Ambrus, 

Ambrózia,  Mária, Valéria, Péter.            Isten éltessen benneteket! 

Mit is jelent az "Ádvent" szó? 

Ádvent, Adventus Domini = az Úr 

eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az 

Úr kegyelemhozó eljövetelére való 

felkészülés időszaka. 

Mikor tartjuk az Ádventet? 

Ádvent - egyben az egyházi év - a Szent 

András ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb 

eső vasárnappal, illetve annak 

előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, a 

negyedik többnyire csonka. A liturgikus 

szín: viola (kivéve Ádvent III. 

vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt 

használni). December 17-től már a 

közvetlen karácsonyi előkészület jeles 

napjait tartjuk. 

Milyen Úrjövetről emlékezünk meg 
Ádventben? 
1. Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség 
várakozása Krisztus első (alázatos) 
eljövetelére "az idők teljességében". 

 

Olvasmány: Jer 33,14-16; Zoltár: Zs 24 ; Szentlecke: 1Tessz 3,12 - 4,2; Evangélium: Lk 21,25-28.34-36 

1- 
 A csillogó adventi vásárok könnyen 

letéríthetnek minket a hit útjáról. 

Az ajándékvásárlás láza egyre csak 

fokozódik az ünnep közeledtével. 

Az előkészület izgalma egyre 

inkább növekszik a napok múltával. 

Vajon ezzel együtt fokozódik-e 

bennem az Istennel való találkozás 

vágya? Vajon növekszik-e bennem 

az Isten-látás vágya? 

 

Isten idén is nagyszerű dologra 

készül. Csodálatos, szinte 

hihetetlen, amit nekünk akar adni. 

Azt szeretné, hogy Jézus Krisztus a 

hit által megszülessen a 

szívünkben. Azt szeretné, hogy a 

betlehemi Gyermekben a hit által 

meglássuk Isten Fiát. Isten nem 

fogadalmakat vagy üres szavaknak 

bizonyuló ígéreteket vár tőlünk, 

hanem elfogadást. Az ő 

ajándékainak: a hitnek és a 

szeretetnek alázatos elfogadását. 

 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-december-2-
advent-elso-vasarnapja 

2. Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek 
várakozása Krisztus folytonos (lelki) 
eljövetelére a Karácsonyban. 
3. Eszkatologikus Úrjövet. Az Egyház 
virrasztó várakozása Krisztus második 
(diadalmas) eljövetelére az Utolsó 
Napon. 
 

Kik az Ádvent lelki mesterei? 
1. Izaiás próféta, a vágyakozás 
tanítója: "Harmatozzatok, egek, onnan 
felülről!" (Iz 45,8) 
2. Keresztelő Szent János, a 
felkészülés tanítója: "Készítsétek az Úr 
útját!" (Mt 3,3) 
3. Szűz Mária, az önátadó, alázatos 
várakozás tanítója: "Legyen nekem a te 
igéd szerint!" (Lk 1,38) 
http://www.gondola.hu/cikkek/45170-

Advent_elso_vasarnapja_-

_keszuljunk_a_karacsonyra_.html 

2012. december 9-én,  

vasárnap délután 2 órakor 

 érkezik hozzánk a  

         Mikulás 

mailto:gabona.f@gmail.com
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