
„Aki eredményesen akar dolgozni a lelkekért, annak szeretet legyen a szívében és 
türelem a munkájában.” Don Bosco 

Az evangéliumban Keresztelő Jánosról 
hallottunk, akitől mindenki azt kérdezi, 
hogy ki ő? Különleges életvitele és 
határozott fellépése miatt az ő személyére 
irányul a figyelem. Ő viszont tudatában 
van saját szerepének, pontosabban annak, 
hogy a most következő történetnek, a 
Megváltó fellépése eseményének ő csak 
mellékszereplője. A világba érkező 
Messiás, Jézus a főszereplő, róla beszél, 
róla tesz tanúságot, az ő útját készíti elő. 
János tehát ki tud lépni a figyelem 
középpontjából, mert megvan benne az 
alázat. (…) 
Hol találkozik az elmélkedés bevezető 
története és az evangélium üzenete? 
Abban az emberben, aki elindul, hogy ma 
legalább egy jócselekedetet tegyen. A 
jócselekedetek által az ember kilép 
önmagából, meglátja a másik emberben 
Jézust és segít neki. Az advent a 
jócselekedetek ideje. 
Az adventi koszorún ma meggyújtott 
harmadik gyertya legyen a jócselekedetek 
gyertyája! Gondolj arra, hogy mi mindent 
köszönhetsz Istennek! Aztán indulj és Isten 
iránti hálád jeleként tegyél valakivel jót! 
Az ő öröme fogja a tiédet teljessé tenni. 
© Horváth István Sándor 
http://www.evangelium365.hu/ 
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 Úrjövet 3. vasárnapja, Keresztes János áldozópap és egyháztanító 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

XII. 14-én,  

Ádvent 3. vasárnapja 

Keresztes János áldp. 

egyhtan. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t 

17:00 – esti szentmise: Tápai Jánosért én.m. 

XII. 15-én, hétfőn,  

Imaóra a szentmise után. 

Gombos Annaért én.m. 

Valér pk., Detre, Ders 

XII. 16-án, kedden, 

Bibliaóra a mise után. 

 

Etelka hitv, özv., Adelaida 

XII. 17-én, szerdán,  Gyérmán Istvánért én.m. 

Lázár, az Úr barátja, Olimpia 

XII. 18-án, csütörtökön,  
A szentmise után szentségimádás . 

Szíveri Sándorért én.m. 

Gracián pk, Graciella 

XII. 19-én, pénteken,  Somorai Máriaért én.m. 

Anasztáz pk., V. Orbán pp 

XII. 20-án, szombaton,  Nagy Péterért én.m. 

Teofil vt. katona, Baján  

XII. 21-én,  

Ádvent 4. vasárnapja 

Kaníziusz Péter egyhtan. pap 

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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Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Kalapis Stojan SDB, szerkesztő: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Volt egy ember, akit Isten küldött, 
János volt a neve. Tanúskodni jött, 
hogy tanúskodjék a világosságról, s 
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a 
világosság, csak tanúságot kellett 
tennie a világosságról. Ez János 
tanúsága, amikor a zsidók papokat és 
levitákat küldtek Jeruzsálemből 
hozzá, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki 
vagy te?'' Ő megvallotta, és nem 
tagadta, és megvallotta: ,,Nem én 
vagyok a Krisztus.'' Erre 
megkérdezték tőle: ,,Mi vagy tehát? 
Illés vagy?'' Ő azt válaszolta: ,,Nem 
vagyok.'' ,,A próféta vagy?'' Azt felelte: 
,,Nem.'' Akkor azt mondták neki: 
,,Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk 
azoknak, akik küldtek minket! Mit 
mondasz magadról?'' Ő azt felelte: ,,A 
pusztában kiáltó szava vagyok: 
,,Tegyétek egyenessé az Úr útját'' [Iz 
40,3], amint Izajás próféta mondta.'' A 
küldöttek a farizeusok közül voltak. 
Ezért kérdőre vonták: ,,Miért 
keresztelsz tehát, ha nem te vagy a 
Krisztus, sem Illés, sem a próféta?'' 
János ezt felelte nekik: ,,Én vízzel 
keresztelek, de köztetek áll az, akit ti 
nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, 
akinek a saruszíját megoldani sem 
vagyok méltó.'' Ezek Betániában 
történtek, a Jordánon túl, ahol János 
keresztelt. Jn 1,6-8.19-28 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  
Valér, Detre, Ders, Etelka, Adelaida, Lázár, Olimpia, Gracián, Graciella, 

Anasztáz, Orbán, Teofil, Baján, Péter.              Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Iz 61,1-2a.10-11; Zsoltár: Lk 1,46-54; Szentlecke: 1Tessz 5,16-24; Evangélium: Jn 1,6-8.19-28 
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Elhunytak a múlt héten: Tóth Károly, Gyérmán István.  

Imádkozzunk elhunyt testvéreink lelke üdvéért! 

hogy egy igazi szentgyónással Jézus 
útját készítsük el? Beszédünkben többet 
szerepljen a »mi«, mint az önző »én«. A 
szeretet ünnepére készülve örömünk 
legyen az, hogy látjuk felebarátunk 
örömét. 

Gabona Ferenc 

Holnap 
kezdődik a 

karácsonyi 

kilenced  
16-órakor a 
Mária neve 

Templomban. 

Készítsük el az Úr útját! 
 
Hogyan is készülünk a karácsonyra? 
Megnézzük a recepteskönyvet, az 
üzleteket járjuk, elgondolkova 
megyünk az utcákon és az ünnepi láz 
elhomályosítja látásunkat. Az 
ünnepléshez szükséges a készülődés, 
az ajándékozás, de ne vakítson el 

bennünket. Vajon észre vegyük-e a 
szembe jövő testvérünket? Látjuk-e a 
gondterhelt embereket, akik talán 
csak egy vígaszra vágynak. Teszünk-e 
valamit annak érdekében, hogy a 

karácsony ünnepe, az Jézus Urunk 
ünnepe legyen? Gondolunk-e arra, 
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