
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

           

Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia 

2014 ADVENT 

  "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, 

örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat 

az első keresztényeknek, a filippi híveknek. De nem kellett őket  

különösebben biztatni: valóban várták Krisztust, aki végre, majd megvalósítja az 

emberiség ősi álmát: az igazi kapcsolatot Istennel. Egyszóval a filippiek, Úrjövetben 

Adventben éltek, akárcsak a mostani hetekben mi is. Az ő úrjövetükre tehát az öröm, 

a bűnbánat és a feszült várakozás a jellemző. És a miénkre? Öröm? Inkább gondokat 

jelent az Advent a karácsonyi nagy bevásárlás miatt. Azzal nyugtatjuk magunkat, 

hogy majd örülünk szenteste. Aztán elég, hogy valami aprócska dolog közbejöjjön 

szenteste, s máris nem örülünk: egy hangos szóváltás, hogy a karácsonyfára kék 

vagy piros szaloncukrot tegyünk, egy kis influenza, amit a nagy bevásárlási hajrában 

szedtünk fel, valamelyik tömegjelenetben. Mérhetetlenül eltávolodtunk az 

eszménytől.  

   Ma életünkben az Advent arról szól, hogy "megdolgozunk" a karácsonyi 

pihenőért. Az Adventben a Nagy Találkozásra kell készülni. A gyermek Jézussal, 

akivel elkezdődik a kapcsolat. S a dicsőségesen érkező Krisztussal, akivel beteljesül 

a kapcsolat. Az első keresztények  lelkesedéssel várták nap mint nap Krisztus 

második eljövetelét. Életünk viszont azt mutatja: megfeledkeztünk arról, hogy nem 

élünk örökké a földön. Az Advent alkalom arra, hogy tudatosítsuk: egész életünk 

Advent - úrjövet, amikor az Úr bármikor eljöhet, s jaj azoknak akiket nem talál 

készen. Ha érzed, hogy nálad valami nincs rendben, ha érzed, hogyha Krisztus most 

jönne el, akkor igencsak pirulnod kellene, akkor kérdezd csak meg Keresztelő Jánost 

az őt hallgatókkal együtt: "Mit tegyünk?" "Ne követeljetek többet, mint amennyi 

meg van szabva." „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek 

meg zsoldotokkal." Figyelted?! Nem azt mondja: reggeltől estig imádkozz, gyónj 

meg csak úgy, vegyél minél több ajándékot, hanem szívből jövő, igazságos tetteket, 

jócselekedeteket vár. Krisztus második eljövetelekor azt kéri számon, hogy: "Éhes 

voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és 

befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. 

Börtönben voltam, és fölkerestetek. - Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 

tettetek, velem tettétek."   

 

Szép készülődést: Csáki Tibor atya 
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Adventi program:  

„Szeretetté válni” 
 

Amikor Jézus megkeresztelkedett, ez a szózat 

hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett fiam, 

benned gyönyörködöm” A keresztségben mi is arra 

kaptunk meghívást, hogy „szeretett tanítvánnyá” 

váljunk. Amire mi magunktól nem vagyunk képesek, az 

Ő szeretete elvégzi bennünk. Az Atya szeretne 

bennünket „átváltoztatni”, konszekrálni.  Minden 

misében a pap megfogja a kenyeret, megáldja, megtöri, 

odaadja az embereknek. Átváltozik, szentséggé válik a 

kenyér.  Ezek a szavak összefoglalják keresztény 

létünket. Arra vagyunk hivatva (KIVÁLASZTVA), 

hogy kenyér legyünk a világ számára: kenyér amelyet 

megfognak, MEGÁLDANAK, MEGTÖRNEK és 

ODAADNAK. Advent négy hetében ezekkel a 

gondolatokkal készítsük a lelkünket a nagy találkozásra. 

ADVENT ELSŐ HETE: KIVÁLASZTVA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

„Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy 

szentek és    feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy 

fiaivá fogad minket   Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy 

magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel magajándékozott minket szeretett 

Fiában.” (Ef 1,4-6) 

 

A szeretetté váláshoz el kell fogadnom, hogy Isten „megfogott”, kiválasztott, 

szeret. Isten gyermekeiként választottak vagyunk. „A tenyerembe írtam a neved”- 

olvashatjuk Izaiás prófétánál. Az Isten minden nap, amikor belenéz a tenyerébe, 

látja az én nevemet. Isten ismeri az én egyediségemet. Az örökkévalóságtól 

kezdve létezem Isten szívében. A hit azt jelenti: elfogadni az elfogadást. „Minden 

emberi lény arra vágyik, hogy elfogadják: elfogadják annak, ami. Az emberi 

életben semminek sincs olyan maradandó és végzetes hatása, mint amikor úgy 

érzi, hogy nem fogadják el maradéktalanul. Amikor nem fogadnak el engem, 

akkor valami törés keletkezik bennem. Egy nem kívánt csecsemő már léte 

gyökereiben van tönkretéve. Az a tanuló, aki úgy érzi, tanára nem fogadja el, nem 

fog tanulni. 
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Az elfogadás azt jelent, hogy azok az emberek, 

akikkel élek, megadják nekem az önbecsülés 

érzését, azt az érzést, hogy érdemes vagyok 

valamire, Boldogok, hogy az vagyok, aki vagyok. 

Az elfogadás azt jelenti, hogy szívesen fogadnak el 

és örülnek annak, amilyen vagyok. Az elfogadás azt 

jelenti, hogy bár szükségem van a növekedésre, 

mégsem kényszerítenek rá. Nem kell olyan 

személynek lennem, aki nem vagyok. Mások 

szeretete, elfogadása tesz engem azzá az egyetlen 

személlyé, akivé lennem kellene. Ha egy embert 

azért becsülnek, amit tesz, akkor ő nem egyetlen, 

valaki más is el tudja végezni azt a munkát, talán 

jobban is. De egy személyt önmagáért szeretnek, 

akkor egyetlen és pótolhatatlan személlyé válik…” 

Az Isten olyannak fogad el amilyen vagyok.  

   Nagy titok rejlik Isten szeretetében: Ha minket 

kiválaszt, ez nem jelenti azt, hogy a másikat 

visszautasítja. Az emberben él tudat alatt a 

versenyszellem: jobb akar lenni a másiknál. Ha nem 

őt választják a „válogatott” csapatba, 

visszautasítottságként éli meg. A világban a 

kiválasztás azt jelenti: elkülönítenek a többiektől, 

szembeállítanak velük. Isten választása más. Isten 

minden embert egyediségében szeret. Az értelmünk 

nem, csak a szívünk képes ezt felfogni. 

Tudatosítanunk kell, hogy Isten kiválasztott. Így 

élhetjük át a keresztségben kapott küldetést: „Te 

vagy az én szeretett fiam...”  

 

Nov. 30. vasárnap     

Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az 

Emberfia. 

Dec. 1. hétfő  

Szeretném, ha elgondolkodnátok: hogyan lehetek szabad az ideiglenesség 

kultúrájától? Meg kell tanulnunk, hogy belső cellánk ajtaját bezárjuk – 

belülről! Elkészítem az adventi tennivalók listáját, időbeosztásomat. 
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Dec. 2. kedd 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a 

közösség nyelve, amely arra hív, hogy emelkedjünk 

felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szembenállásokon. 

Mindegyikünknek fel kell tennie a kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek 

vezessen, hogy az életem és hívő tanúságtételem az egységről és a 

közösségről szóljon? Rendet teszek személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózottságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangélium mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót tesz, 

mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot anélkül, 

hogy bármit is eltitkolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazságot. Csak ő az, aki mindig megbocsát. 

Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban jelenlevő Jézus 

előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, szavaim, tetteim 

áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek azok 

gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 
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ADVENT MÁSODIK HETE: MEGÁLDVA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

Áldottak vagyunk. Amikor Ábrahám hittel elindult 

az ígéret földjére Isten megáldotta és azt mondta: 

Magad is áldás leszel. Ábrahám tovább adta az áldást 

Izsáknak, Izsák Jákobnak, és így tovább.  

Nemzedékről nemzedékre szállt az áldás.  Nagyon fontos ma is a szülői áldás: A 

kereszteléskor a szülőknek meg kell jelölni a kereszt jelével gyermekük homlokát, 

ez azt jelenti, meg kell áldaniuk, és aztán sokszor meg kell ezt az áldást ismételni. 

Talán azt jelenti ez az áldás, hogy valami hasonlót mondunk:” Bármi történik is, 

szeretünk!” Latinul az áldás szó így hangzik: benedícere: jó dolgokat mondani.  – 

Megerősítést kell adnunk egymásnak.   Megerősítés nélkül, nehéz jól élni.  Áldást 

mondani azt jelenti: Igent mondunk, a  másikra.    Ábrahám, Izsák, Jákob, 

Rebeka… áldottak voltak. Tudták ezt a nehéz napokban is.   Ebbe az áldottságba 

engedték lelki „horgonyaikat” amikor életük viharba került. Így vagyunk mi is. Az 

egyik nap nagyszerűen érezzük magunkat, a másik nap nyomorúságosan.  

A hullámzó tengeren a hajó akkor nem borul fel, ha 

van súly rajta, amely megtartja.  Életünkben a 

kiegyensúlyozottságot akkor érjük el, ha 

tudatosítjuk: áldottak vagyunk. Sokszor inkább 

átkozottnak érezzük magunkat, érzékenyek vagyunk.  

Mennyi baj van a világon: éhezés, háborúk… 

kérdezzük: hol van az isten szeretete, hol van az 

áldás? 

 

Keresni kell, kérni kell.. 

1.Az imában.  El kell csendesedünk, hogy halljuk a belső hangot. Legyenek órák, 

amikor nincs TV, rádió, telefon, könyv… Ritkán tudjuk ezt megtenni, mert félünk 

a csendtől, félünk az ürességtől, amivel szembesülünk a csendben. Ha magunkhoz 

öleljük magányunkat, megszólal a csend: Áldott vagy!  Isten Lelke halk szellőben 

látogatta meg Illés prófétát. Ady Endre valami hasonlót tapasztalhatott meg, 

amikor ezt írta: „Amikor elhagytak, amikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és 

váratlanul, átölelt az Isten…”- Átélte az áldást. 

2: A Szentírást olvasva meghallod az áldást. Isten igéje behatol a szív és lélek 

mélységeibe, megtisztít, vezet. Naponta szánjunk rá időt.  A szentek írásaiban ott 

van az Isten áldása. Szent Ferenc imájában: „Uram tégy engem békéd eszközévé!” 

3. Jelenlét. Mielőtt bármit teszünk, előbb „legyünk Isten elgondolása szerint” Az 

Isten akaratát keresni, abba beleágyazódni, abban megélni a békét, az áldottságot.  

Az élet értelme nem a birtoklásban, hanem az egyre tökéletesedő létezésben áll - 

mondja VI. Pál pápa. Aki megtapasztalja azt, hogy Isten megáldotta, ezt az áldást 

másoknak is tovább adja.  Az áldottak bárhová mennek, az áldás szól belőlük. Ezen 

a héten különösen figyelj rá: Jót mondani a másikról! 
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Dec. 7. vasárnap 

Tele lesz a föld az Úr ismeretével. 

Imádkozom a plébániaközösségért, akikkel együtt 

készülünk karácsonyra.   

Dec. 8. hétfő  

Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása 

Gondoljunk Máriára, aki „a szívében őrizte mindezeket az igéket, és el-

elgondolkodott rajtuk”. Tanulnunk kell Máriától, el kell tanulnunk tőle 

igenjét, feltétlen készségét, amellyel befogadta életébe Isten Fiát, aki 

fogantatása pillanatában átformálta az életét. A Szentlélek által vesz lakást 

bennünk az Atya és a Fiú: neki köszönhetően élünk Istenben és Istenből. De 

valóban Isten éltet bennünket? Mi mindennek adok elsőbbséget vele 

szemben? Máriával együtt igent mondok az életre, amit Isten teremt 

bennem. Részt veszek a templomi szentségimádáson. 

Dec. 9. kedd  

Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még 

rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké 

válunk. Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol 

mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra használjuk, 

hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről, akkor megöljük 

Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben. Vigyázok a nyelvemre, 

ügyelek, hogy ne ítéljek meg másokat. Dicsőítő imát mondok az Úrnak. 

Dec. 10. szerda  

A szentségek nem tünemények, nem rítusok, 

hanem Krisztus ereje; Jézus Krisztus van 

jelen a szentségekben. Amikor az 

eucharisztiát ünnepeljük, az élő Jézus az, aki 

egyesít minket, aki közösséggé tesz 

bennünket, és ő késztet arra, hogy imádjuk az 

Atyát. Ugyanis a keresztség, a bérmálás és az 

eucharisztia által mindegyikünk beletestesül 

Krisztusba és eggyé válik a hívők egész 

közösségével. Éppen ezért egyrészt az 

egyház hozza létre a szentségeket, másrészt a 

szentségek hozzák létre az egyházat. Ma 

szentmisén veszek részt. Valami szolgálatot 

vállalok. 
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Dec. 11. csütörtök  

A karizmák különleges kegyelmek, amelyeket 

egyesek kapnak azért, hogy sokaknak szolgáljanak 

velük. Képességek, sugallatok, belső indítások, 

amelyek arra vannak rendelve, hogy a közösség 

szolgálatára bocsássák azokat.  

Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy tiszteljük a karizmákat 

magunkban is, másokban is, és úgy fogadjuk, mint hasznos késztetéseket 

arra, hogy gyümölcsözően legyünk jelen és tevékenykedjünk az egyházban. 

Mi az ajándék az én mostani élet-helyzetemben? Hogyan lehetek ajándék 

környezetem számára? 

Dec. 12. péntek  

A karizmák fontosak a keresztény közösség életében, de mindig csak 

eszközök arra, hogy ez a közösség növekedjék a segítő és a felemelő 

szeretetben, amelyet Szent Pál a karizmák fölé állít. A felemelő szeretet 

nélkül ugyanis a legfeltűnőbb ajándékok is hiábavalók. A felemelő szeretet 

nélkül az ajándékok és karizmák nem szolgálják az egyházat, mert ahol 

nincs felemelő szeretet, ott az üres teret az önzés tölti ki. Ma lemondok 

valamiről, hogy növekedjék bennem Isten Országa. 

Dec. 13. szombat  

Gyakran túlságosan szárazak, közömbösek, távolságtartók vagyunk, és a 

testvériesség helyett rosszkedvet, ridegséget, önzést árasztunk magunk körül. 

És rosszkedvvel, ridegséggel, önzéssel nem lehet gyarapítani az egyházat. 

Az egyház csak a Szentlélekből áradó felemelő szeretetettől növekszik. Az 

Úr arra hív, hogy táruljunk ki a vele való közösségre a szentségekben, a 

karizmákban, a szolgáló szeretetben, hogy keresztény hivatásunkhoz 

méltóan tudjunk élni! Részt veszek a nagytakarításban... Felkészülök a 

holnapi szentmisére. 

 

ADVENT HARMADIK HETE: MEGTÖRVE 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

Összetörtségünk annyira nyilvánvaló, hogy néha nem is tudunk másra gondolni és 

másról beszélni. Különösen átéljük ezt a betegségben, a magányban. Sokszor nem 

bírjuk idővel, energiával, egészséggel, - kimerülünk. Ahogy szembenézünk a 

magánnyal, betegséggel, reménytelen anyagi helyzettel, a halállal –frusztrálódunk, 

megtöretünk.  Megtörtségünket, sebezhetőségünket nem tudjuk megosztani 

senkivel ez „közölhetetlen”. Át kell ölelnünk, el kell fogadnunk keresztünket, mint 

a kiválasztottságunkat és az áldottságunkat is átöleltük. 
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Minden ember, a magányosság sebét hordozza a 

szívében, amely újra meg újra feltárul a balsiker 

pillanataiban, de mindenekelőtt a halál óráján. A 

végtelen után sóvárgó szívünk nem tud soha 

megbékélni a korlátozott adottságokkal. Aki azzal 

a gondolattal lép házasságra, (közösségbe),  

hogy ezzel véglegesen csillapodik emberi kapcsolat felvétel utáni 

szomjúsága és a magányosság sebe meggyógyul, az soha nem lesz boldog. 

„Nyugtalan a mi szívünk Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned 

Istenünk”- írja Szent Ágoston. Csak, ha képes vagyok elfogadni Istentől 

korlátaimat és ebből kiindulva el kezdek mások számára ajándék lenni, 

akkor találom meg a békét. Jézus a teljes elhagyottságában a kereszten az 

Atya kezébe tette le lelkét. Jézus átéli az egység elvesztését az Atyával. Mi 

is  szenvedünk  az  egység  hiányától,  amikor visszautasítanak, amikor nem  

értenek meg. Örökké keressük az 

egységet, a vigasztalást, a szerelmet. A 

gyógyulás nem a szenvedés elkerülése 

által történik. Ösztönösen kikerülnénk azt.  

Jézus tanít: ”Aki tanítványom akar lenni, 

vegye föl mindennap a keresztjét”.Jézus a 

megváltás csodájával, megtörtségünket 

örömre nyíló kapuvá változtatja. A kereszt 

fölemel, - átitat bennünket az istenivel.  A 

feltámadást naponta átélhetjük. Az 

önmegtagadás a böjt, az önfegyelem mind 

helyet készít a szívünkben jézusnak. 

Dec. 14. vasárnap    

Maga az Isten jön, és megszabadít minket. Türelmes, figyelmes és megértő leszek 

egész nap családomhoz. Anyagi segítséget adok a rászorulók javára. 

Dec. 15. hétfő  

Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásból, a 

másokkal való kapcsolatból születik, abból az élményből, hogy elfogadottnak, 

megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, és mi magunk is elfogadunk, 

megértünk, szeretünk másokat. És ezt nem pillanatnyi érdekből tesszük, hanem a 

másikért, mert a másik személy. Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: „Fontos 

vagy nekem, szeretlek és számítok rád!” Jézus mindnyájunknak ezt mondja. Ebből 

születik az öröm! A mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket. Kérem 

a nyitottságot a mai nap találkozásaihoz. 
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Dec. 16. kedd 

Jó lenne, ha a családokban, baráti körben, plébániákon 

közösen imádkoznák a rózsafüzért, vagy valamelyik más 

imádságot Jézushoz és a Szűzanyához! A közös imádság 

jelentősen meg tudja szilárdítani a családi életet és a 

barátságokat! Tanuljunk meg jobban a családban és 

családként imádkozni! Jókedvvel végzem el a 

feladatomat, munkámat. 

Dec. 17. szerda  

Isten nem emberi szempontok szerint választ: Jézus születésének első tanúi, a 

pásztorok, egyszerű, alázatos emberek; a feltámadás első tanúi nők. Szép dolog ez. 

És ez egy kicsit a nők küldetése: az édesanyáké, a nőké! Tanúságot tenni 

gyermekeiknek, unokáiknak arról, hogy Jézus él, ő az Élő, a Feltámadott. 

Édesanyák és nők, végezzétek ezt a tanúságtételt! Megdicsérem a környezetemben 

tapasztalt jót. 

Dec. 18. csütörtök  

Isten előtt a szív számít: mennyire vagyunk nyitottak az ő számára, bízunk-e benne 

úgy, mint a gyermekek. De ez elgondolkodtat arról is, hogy az egyházban és a hívő 

életben milyen különleges szerepe volt és van ma is a nőknek abban, hogy ajtót 

nyitunk az Úrnak, követjük őt, közvetítjük az ő arcát, mert a hit szemének mindig 

szüksége van a szeretet egyszerű és mély látására. Az apostoloknak és a 

tanítványoknak fáradságába került, hogy higgyenek. A nőknek nem. Kérés nélkül 

ajánlok fel segítséget.  
Dec. 19. péntek  

A csendes mindennapokban Szent József, Máriával együtt figyelmét egy valakire 

koncentrálta: Jézusra. Oda-adóan és gyengéden szolgálták és óvták Isten értünk 

emberré lett Fiának növekedését, gondjuk volt mindenre, ami vele történt. Ahhoz, 

hogy meghallhassuk az Urat, meg kell tanulnunk szemlélni őt, felfogni állandó 

jelenlétét életünkben; meg kell 

tanulnunk megállni, hogy beszél-

gessünk vele, hogy teret adjunk neki 

imádságainkban. Ma meglátogatom az 

Urat a templomban. Részt veszek a 

plébániai munkában. 

Dec. 20. szombat.  

A mi hívő életünkben is fontos tudni és 

érezni, hogy Isten szeret minket, nem 

kell félnünk attól, hogy szeressük őt: a 

hit szájjal és szívvel, szóval és 

szeretettel tesz vallomást. Apró meg-

lepetéssel megkeresem azt, akinek 

senki sem ad ajándékot. 
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ADVENT NEGYEDIK HETE: ODAADVA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

Az odaadásban nyilvánvalóvá válik, hogy nem 

csupán önmagunkért lettünk kiválasztva, megáldva 

és megtörve, hanem, hogy életünk a másokért való 

létben találja meg jelentőségét.  

Az emberek azért adnak, hogy kapjanak. De a lelkünk mélyén létezik az 

adás tiszta vágya. Mindannyian Isten gyermekei az Ő képmásai vagyunk.  

Jézus Krisztus Istent Szentháromságnak, szeretetközösségnek mutatja 

be. A személyeket az ajándékozó és elfogadó szeretet teszi egyé. Ez 

minden emberi közösség modellje is. Embervoltunk az adásban virágzik ki 

legjobban. Bármit adunk, egy mosolyt, jó szót, életünk egy részét, életünk 

egészét. Naponta meg kell újítanunk magunkban azt a vágyat, hogy az 

evangélium, élő legyen bennünk:    

„Adjatok és nektek is adnak... Túlcsorduló 

mértékkel mérnek öletekbe.” Az, hogy a 

családban egy asztal körül egy kenyérből 

eszünk, arra szólít fel, hogy békességben éljünk. 

Szeretett tanítványként legnagyobb beteljesülés, 

ha kenyér leszünk a világ számára.  

Társadalmunk többet beszél ma a birtoklásról, mint az adásról. Mi 

mégis adjunk! Legyen az barátság, kedvesség, türelem, öröm, 

megbocsájtás, szelídség, szeretet. Arra vagyunk hivatva, hogy magát az 

életünket adjuk egymásnak, s ezáltal, a szeretet igazi közösségévé váljunk.  

Járja át adventünket ez a négy szó:  

KIVÁLASZTVA   MEGÁLDVA  MEGTÖRVE   ODAADVA 

Dec. 21. vasárnap 

Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit 

nehéz. 

Dec. 22. hétfő  

Az evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy elsőként mi valósítjuk meg a 

kiengesztelődést, a megbocsátást, a békét, az egységet és szeretetet, amelyeket a 

Szentlélek ajándékoz nekünk.  

Ma bíztatok, dicsérek, hálás leszek. 
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Dec. 23. kedd  

 

Mária hite új fényt kap: Jézusra, Isten Fiára 

összpontosul, aki tőle testesült meg, benne 

teljesednek be az egész üdvtörténet ígéretei. 

Mária hite Izrael hitének beteljesedése.  

Benne összpontosul annak a népnek az egész hitbeli zarándoklata, amely 

várta a megváltást. Ebben az értelemben Mária a hite előképe az Egyház 

számára, mivel középpontjában Krisztus, Isten végtelen szeretetének 

megtestesülése áll. Jézusra figyelve segítek az ünnepi készületben. Ő 

találkozni és befogadni akar az ünnepben – én pedig befogadni Őt.  

 

Dec. 24. szerda 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt 

kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami 

lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság 

 a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem 

fogta. 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. Az igazi világosság, aki minden 

embert megvilágosít, a világba jött. A világban 

volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel 

őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták 

be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; 

azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a 

vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratá-

ból, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, 

és   köztünk   lakott,  és  mi láttuk az ő dicsőségét, 

 mint az Atya egy-szülöttének dicsőségét, aki 

telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mi 

mindnyájan az ő teljességéből merítettünk 

kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes 

által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig 

Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha 

senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya 

kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. 
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Életünkből: ZARÁNDOKLAT MÁTRAVEREBÉLY SZENTKÚTRA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

Nekünk, magyaroknak ez az a völgy, ahol Istentől 

elkészített helye van az Asszonynak (vö. Jel 12,6), 

Szűz Máriának. A pusztaság, ami az ő 

közreműködésével paradicsomi kertté, az Istennel 

való találkozás helyévé lett.  

A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia ezért is nyilvánította 

búcsújáróhelyünket nemzeti 

kegyhellyé.  A hit nem mítosz. 

Valós történelem, amelynek 

nyomait kezünkkel érinthetjük. Ezt 

a számtalan hálatábla és a 

zarándokok nem szűnő érkezése is 

bizonyítja.   Ezért zarándokolnak 

ide immáron nyolc évszázada az 

emberek.  

Ezért zarándokoltunk Vác 

felsővárosi plébánia hívei is több 

min nyolcvanan október 23.-án 

Nemzeti ünnepünkön, nemzeti 

szentélyünkbe. A hűvös idő 

ellenére nagy ajándék és kegyelem 

volt ez zarándoklat. Szentkút után 

Gyöngyöspatára vitt utunk. 

Megcsodáltuk a középkori 

templomot és a benne a Jessze 

oltárt,    ami   egész       Európában 

egyedülálló. Gyöngyösön a 

ferences templom és múzeum 

mindenkinek elnyerte a tetszését. 

Köszönjük a napot  Jó Istennek és 

a  szervezőknek. 
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Életünkből: BIBLIAÓRA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

Kéthetente hétfőn este, kb. 18-20-an akik szeretnénk 

mélyebben megismerni a Szentírás üzenetét, találko-

zunk.  A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen 

értékű ajándéka számunkra. A Bibliaóra nagyszerű alka-

lom, hogy rácsodálkozzunk erre egyházközségünkben is. 

Jakab apostol levelét olvastuk az elmúlt hetekben. A Közösségi olvasás egyben 

segíti a jobb megértést. Néhány ige különösen is  megérintett bennünket. Ezekből 

egy kis ízelítő: 

 1. fejezet: „Értsétek meg, szeretett testvéreim: legyen minden ember készséges a 

hallgatásra, de meggondolt a beszédben és nehezen haragvó. Haragjában ugyanis 

nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos. Ezért vessetek el minden 

romlottságot és mindenféle gonoszságot, s fogadjátok szelíd készséggel a belétek 

oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket. Legyetek megvalósítói az égnek s ne 

csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg.” 

 2. fejezet: „Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül.” 

 3. fejezet: Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani egész 

testét is. Ha a lónak zablát vetünk szájába, hogy engedelmességre szorítsuk, egész 

testét irányítani tudjuk. Lám a nagy hajót, még ha erős szél hajtja is, a kis kormány 

oda irányítja, ahová a kormányos akarja. Így a nyelv is kicsiny testrész ugyan, de 

nagy dolgokat visz végbe. Lám a csekély tűz mekkora erdőt gyújt föl. A nyelv is tűz, 

gonoszsággal telt világ. Tagjaink közül a nyelv az, amely beszennyezi egész 

testünket, sőt, a pokoltól lángra lobbanva, egész életutunkat fölégeti. Ugyanabból a 

szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem volna szabad megtörténnie! 

Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból ont édes és keserű vizet? 

4. fejezet: Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek? Honnan, ha nem bűnös 

kívánságaitokból, melyek tagjaitokban viaskodnak? 

5. fejezet: Intés a türelemre. Legyetek tehát türelmesek, testvéreim, az Úr 

eljöveteléig. Hiszen a földművelő is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, 

míg a korai és késői esőt meg nem kapja. Legyetek hát ti is türelemmel, és legyetek 

állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele. Ne zúgolódjatok egymás ellen, 

testvéreim, hogy el ne ítéljenek. 

MÁRIA SZOBROK TALÁLKOZÓJA GYÖNGYÖS 2014.09.27. 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 
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Életünkből: ALAPOZÓ HITTAN 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

“Az ember élete folyamán sok olyan döntés elé kerül, 

amelyek formálják őt. Keresztény volta és hite is 

sajátos döntések alapján alakul ki. Senki nem születik 

kereszténynek, mindenkinek azzá kell válnia.”  

 

A felnőttek evangelizációja az egyik legfőbb feladat ma az egyház számára, mivel 

kiindulópontja a család, és a gyerekek evangelizációjának. Ezt az “intézményt” 

katekumenátusnak nevezzük, ami egy olyan folyamat, amely megalapozza és 

előkészíti a hit útját a megtérőben. Ennek alapja már az ősegyházban kialakult, és a 

II. vatikáni zsinat ismét hangsúlyozza felnőttek alaposabb felkészítését a 

szentségekhez járulásuk előtt. 

Ehhez  a keresztelkedőt,(elsőáldozásra, bérmálásra készülő felnőttet) el szeretnénk 

vezetni a személyes Istenkapcsolatra. Ebben segítsége a felkészülőnek, a lelkipásztor 

és a befogadó csoport.  Kéthetente kedden este 18.40-kor találkozunk.  

“Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkotok hozzá illő társat” (Ter 2,18.) Isten az 

embert férfinak és nőnek teremtette, hogy egymást kiegészítsék, segítsék, és boldog-

gá tegyék. Az első közösség a házastársak között valósul meg és fejlődik tovább: a 

házastársi szeretet szövetségének erejében a “férfi és a nő már nem kettő, hanem egy 

test” (Mt 19,6.) Arra törekednek, hogy állandóan növekedjen közösségükben a há-

zassági ígéret iránti mindennapos hűség, a teljes és kölcsönös önátadás által. “Egy 

szívet és utat adok nekik.”(Jer 33, 39.)Egyre nagyobb jelentősége van a közösségek-

nek a családok életében. A közösség erőt ad, bátorít, és útmutatást ad ebben a vegyes 

erkölcsi felfogású világban. A migráció következtében nagyon sok család él elszige-

telten és magányosan. A különböző életszakaszban lévő családok megoldást találhat-

nak problémáikra.“Rendkívüli jelentőségű a családok közössége a keresztény neve-

lés számára is. A gyermek akkor tapasztalja meg igazán a keresztény értékek megél-

hetőségét, ha látja, hogy nemcsak szülei, hanem más baráti családok is keresztény 

módon élnek. A zsinat ilyen összefüggésben hangsúlyozza, hogy a családcsoportok 

törekedjenek tanítással és gyakorlati útmutatással támogatni a fiatalságot, továbbá a 

házaspárokat.”Házaspárok útja program minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-tól. 

Életünkből: HÁZASPÁROK ÚTJA 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

SZENT MIHÁLY KÁPOLNA BÚCSÚJA 2014.09.29. 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, 

amely arra hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és 

közömbösségen, a megoszlásokon és szemben-állásokon. 

Mindegyikünknek fel kell tennie a kérdést: engedem-e, hogy a 

Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő tanúságtételem az 

egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek személyes 

környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, 

hogy kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az 

evangéliumot. Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. 

Legyünk imádkozó férfiak és nők, akik bátran tanúskodnak az 

evangéli-um mellett! Törekszem Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, 

bűneinket, bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a 

keresztség szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden 

gyónás alkalmával megünnepelnénk keresztségünket. Így a 

gyónás nem egy kínzókamrában történő esemény, hanem 

keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad bele, hogy 

megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az 

áttetszőség jót tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. 
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Életünkből: NYUGDÍJAS HITTAN 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára. 

Dec. 6. szombat 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, 

amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert 

nincs emlékezete és nincs ígérete! Ma a „használd és dobd el” kultúrája 

uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek 

azok gyerekek, peremre szorultak vagy öregek. Van mellőzött idős a 

családomban? Enyhítek elhagyatottságán. 

 

A közös imádság végtelen erő. Az egyház közös imáját, a 

zsolozsmát immár egy hónapja minden szerda reggel kö-

zösen imádkozzuk a szentmise előtt. Kéthetente a nyugdí-

jas korú testvéreinkkel együtt maradunk, hogy beszélges-

sünk az evangéliumból fakadó életről, hitünk titkairól. 

 

KIRÁNDULÁS GYULÁRA 2014.10.08 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót tesz, 

mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot anélkül, 

hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

személyében, és Jézus tudja az igazsá-got. Csak ő az, aki mindig 

megbocsát. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban 

jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, 

Úrjövet: 
Gyertyák fénye, adventi koszorú fenyő illata, a roráték 

bensőséges várakozása, több csend, fahéj és narancs 

illat, növekvő világosság, remény.  Rohanás, vásárlás, 

nagytakarítás, sütés.. adósság rekord…Tényleg ennyire 

különbözik a hívők és hitetlenek karácsonya. (?) A 

különbség más: A keresztény ember Valakit vár, a nem 

hívő valamit. Az ünnepet, az ajándékot, kicsit több 

szeretetet, együtt-létet. Valakire várni személyességet 

jelent, valamire várni tárgyi előkészületet. Én hogyan 

várom a karácsonyt? Valakire, Jézusra, szívem 

legbenső barátjára vágyom, Akit családom, barátaim, 

közösségem is vár? Vagy valamire készülök: egy szép 

ünnepre, ajándékozásra, akár pásztorjátékra? Ha 

valamire várok, a személy, a születendő barát, Jézus 

marad ki, Valaki hiányozni fog. Valódi Úrjövet legyen 

az adventi várakozásunk, karácsonyunk. 

 

Adventi gyertyagyújtásra 

 

Gyújtsd meg az első 

Adventi gyertyát, gyújtsd 

még szívedben is a szeretet 

lángját! Világíts be vele 

minden sötét zugot, és vidd 

el a szeretet fényét min-

denkihez! Vidd el a csalá-

dodhoz, a barátaidhoz, az 

ismerőseidhez, a munkatár-

saidhoz, és mindenkihez, 

akivel csak találkozol! Sok 

koldusa van a szeretetnek, 

és ha másod nincsen, lega-

lább egy mosolyt adj min-

denkinek! Minden ember 

cipeli a maga keresztjét a 

sötét téli úton. Segíts, 

világíts nekik! Nyisd meg a 

szemed, vedd észre a rá-

szorulót! Nyisd meg a szí-

ved, áraszd ki szereteted 

melegét! Segíts, ahol tudsz! 

Égjen a gyertyád, hogy 

bevilágítson mindent! Jön 

Jézus az élet, a feltáma-

dás! Legyél szeretetének 

hírnöke Te is! 
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November  29.-én szombaton 14.00-től adventi koszorúkötés a plébánián. 

16.00-tól lelkinap: vezeti Dr Fejérdy Áron 

Advent vasárnapjain 18.00-kor városi Adventi gyertyagyújtás a Szent 

Hedvig szobornál 

Advent hétköznapjain 6.30-kor roráte mise. Mise után szerény reggeli. 

(Kérünk segítséget) 

December 7.-én egész nap gyűjtés a szegények javára. A templom előtti 

sátorban tartós élelmiszert, ruhát, gyermekjátékot  gyűjtünk. 

December 7.-én a 11-es szentmise után a  „For You acapella” szlovák 

kórus vendégszereplése. 

December 14.-én 12.00-től a templomi szolgálattevők közös karácsonya  a 

plébánián 

December 21.-én kivételesen 18.00-kor lesz az esti szentmise. 18.30-tól: 

Monori, Vasadi  művészek koncertje. 

December 24.-én 16.00-tól pásztorjáték. 21.30-tól  a Kisváci kápolnában 

karácsonyi műsor, 22.00: szentmise. 23.30-tól a Fehérek templomában 

karácsonyi műsor, 24.00 éjféli mise. 

December 31.-én 18.30-tól hálaadás, utána koccintás... 

Január 4.-én vasárnap  11-kor Hentesek miséje. 

Január 24.-én szombaton 17.00: szentmise. Utána  

egyházközségi farsangi bál, a Galamb utcában. 

 

ADVENTI PROGRAM 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra 

hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a 

megoszlásokon és szemben-állásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a 

kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő 

tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek 

személyes környezetemben. 

Dec. 3. szerda  

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy 

kilépjünk zárkózott-ságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. 

Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik. Legyünk imádkozó férfiak 

és nők, akik bátran tanúskodnak az evangéli-um mellett! Törekszem 

Istenem jelenlétében maradni. 

 Dec. 4. csütörtök 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk, bűneinket, 

bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség 

szentségét és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával 

megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában 

történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad 

bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. 

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. 

Dec. 5. péntek  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót 

tesz, mert alá-zatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot 

anélkül, hogy bármit is eltit-kolnátok, mert Jézussal beszéltek a gyóntató 

           Ürögdi Ferenc:  Minden advent… 

 Minden advent kegyelem 

Vétkem jóvátehetem. 

Minden advent vigalom: 

Isten Úr a viharon. 

 

 Minden advent érkezés; 

Átölel egy drága kéz! 

Minden advent alkalom: 

Győzhetsz saját magadon. 

 

Minden advent ítélet: 

Így kellene, s így élek. 

Minden advent remegés: 

Isten felé epedés. 

 

Minden advent ima is: 

Uram fogadj be ma is. 

Minden advent szeretet: 

Betlehembe vezetett. 

 

Köszönd meg hát a csodát: 

A világ karácsonyát! 

Köszönd meg hát a csodát: 

A világ karácsonyát! 

 


