
„Jézus példaképünk, életünk akart lenni, különössen a fiatalok nevelésében.” 
Don Bosco 
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XII. 8-án,  

Ádvent 2. vasárnapja 

Szűz Mária Szeplőtelen 

fogantatása 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – Fürtön Katalinért énm. 

17:00 – Keszter Jozsefért, csm. 

XII. 9-én, hétfőn,  SEGÍTŐ SZŰZ ANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Valéria vt., Fourier Péter p. 

XII. 10-én, kedden,   

Milthiád pp., Judit, Loretta 

XII. 11-én, szerdán,   

I.Damaszkusz pp., Szabin 

XII. 12-én, csütörtökön,  

Chantal J. Franciska szerz 

XII. 13-án, pénteken,   

Lúcia vt. Sz., Otília, Elza sz. 

XII. 14-én, szombaton, BAKOS KATICÁÉRT én.m. 

Keresztes János áldpap egyhtan. 

XII. 15-én,  

Ádvent 3. vasárnapja 

Valér pk., Detre, Ders 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

17:00 – esti szentmise:TÁPAI JÁNOSÉRT én.m. 
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Azokban a napokban eljött Keresztelő 

János, és hirdette Júdea pusztájában: 

,,Térjetek meg, mert elközelgett a 

mennyek országa.' Ő az, akiről Izajás 

próféta beszél: ,,A pusztában 

kiáltónak szava: ,,Készítsétek az Úr 

útját, tegyétek egyenessé ösvényeit''' 

[Iz 40,3]. Jánosnak teveszőrből volt az 

öltözete és bőröv a csípője körül, az 

étele pedig sáska volt és vadméz. 

Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az 

egész Júdea és a Jordán egész 

környéke. Megkeresztelte őket a 

Jordán folyóban, és megvallották 

bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a 

farizeusok és a szaddúceusok közül 

sokan jönnek, hogy felvegyék a 

keresztségét, ezt mondta nekik: 

,,Viperák fajzata! Ki tanított titeket 

menekülni a jövendő haragtól? 

Teremjétek hát a megtérés méltó 

gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy 

azt mondhatjátok magatokban: 

,,Ábrahám a mi atyánk''. Mert 

mondom nektek, hogy ezekből a 

kövekből is képes az Isten fiakat 

támasztani Ábrahámnak. A fejsze már 

a fák gyökerén van. Minden fát 

ugyanis, amely nem terem jó 

gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. 

Én vízzel keresztellek titeket a 

megtérésre, de aki utánam jön,  

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Valéria, Péter, Judit, Loretta, Damaszkusz, Szabin,  

Franciska, Lúcia, Otília, Elza, János, Valér, Detre, Ders.                                                                           

Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 11,1-10; Zoltár: Zs 71; Szentlecke: Róm 15,4-9; Evangélium: Mt 3, 1-12 
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erősebb nálam: a saruit sem vagyok 

méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és 

tűzzel fog megkeresztelni titeket. 

Szórólapátja a kezében van már, és meg 

fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti 

búzáját a magtárba, a pelyvát pedig 

olthatatlan tűzzel elégeti.' (Mt 3,1-12) 

azonban csalódottságában feljelentette 
Luciát Pascasius helytartónál, 
kereszténysége miatt. A helytartó 
beidézte a lányt és áldozatot követelt 
tőle az istenek oltárán. Luca ezt 
megtagadta. Többféle kínzással 
próbálták " jobb belátásra bírni", halálra 
itélték, de minden hatástalan volt, nem 
tudták kivégezni. Végül karddal szúrták 
át a nyakát. Meghalt 303-ban. Halála 
előtt még meg tudott áldozni. 
Vértanúsága Diocletianus alatt történt, 
Syracusa városában. Épségben maradt 
testét később Velencébe vitték. Régtől 
fogva tisztelt szent, a misekánonban is 
szerepel a neve. 
(http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=szentkere
s&nev=238) Ádventi ORATÓRIUM! 

Minden szombaton 10 órától! 
 

----------------------------------------------- 

Keresztelő János is Jézus is ezzel 
kezdi igehirdetését, ugyanis az Isten 
országát, vagy a mennyek uralmát 
csak azok képesek építeni itt a 
földön, akik megtértek. Minden 
egyes ember a megtérésével a 
messiási idők elközelgését sürgeti. 
Az Isten országa ugyanis minden 
jótettel közelebb kerül az 
emberekhez, és a megtért ember 
pedig, minden jótettével közelebb 
kerül az Istenhez. 
Dr. Benyik György 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=

viewgondolat&id=41 

SZENT LÚCIA életéről igen keveset 
tudunk, Szicíliában, Syracusa 
városában született, a 3. század vége 
felé, ősi, előkelő római patrícius 
családba. Apja halála után súlyosan 
beteg édesanyjával élt itt, aki már 
férjet is kiszemelt Lucának. Édesanyja 
gyógyulása érdekében 
elzarándokoltak Cataniába Szent 
Ágota vértanú sírjához. Mélységes 
hite kiesdette édesanyja gyógyulását. 
Az anya a csodálatos gyógyulás után 
már nem eröltette lánya házasságát 
pedig egy nagyon magabiztos 
völegényjelölttel állapodott meg 
korábban. A sértődött, és a nagyon 
remélt vagyonból kimaradó vőlegény  
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