
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

 Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Adventi időszakban, vagyis november 30-ától minden hétköznap 

(hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a 

templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit 

egy kis szeretetvendégségre, agapéra. Kérjük a szülőket, hogy 

segítsék főként kisebb gyermekeiket is eljutni ezekre a szentmisékre. 

2. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel fél7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

A Szentatya december havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem 

szűnik meg megbocsátani nekünk. 

Evangelizációs: Hogy a családok, és különösképpen azok, akik szenvednek, 

Jézus születésében a remény biztos jelére találjanak.  

Minden hétre csinálhatunk közös tervet a családban  

1. hét: "Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr". - 

Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) - a szeretet 

szolgálatai (pl. a családban a gyermekek vállalhatnak egy-egy feladatot).  
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Advent 1. vasárnap 

  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. 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. 

Útravaló 

Az adventi a várakozások, mégpedig a biztosan bekövetkező találkozásokra 

való várakozás időszaka. Az első adventi vasárnapnak, Krisztusnak, az ítélő 

bírónak második eljövetelét állítja elénk. Az ég felhőin hatalommal érkező 
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Emberfiának az apokaliptikus képe nem szabad, hogy téves gondolatokat, és 

érzéseket keltsenek bennünk. Amikor félelmetesnek és rettenetesnek írja le 

ezt az eljövetelt, akkor azokat figyelmezteti, akik még nem vetették alá 

magukat Krisztus király szeretet uralmának. Ezeket megtérésre, és a 

kegyelemben való ujjá születésre hívja. Azokat pedig, akik már Krisztusban 

élnek, az örömteli találkozás megtisztító várakozására buzdítja. 

Mindegyikünknek szól Jézus felhívása: tisztítsátok meg szíveteket! A 

bűnbánat megtisztító fürdőjében mindannyiunkat vár Jézus. Ne várjon hiába 

bennünket! Az irgalmasság évében ne szalasszuk el a lehetőséget, hogy az 

irgalmasság forrásával találkozzunk. Az Atya azért küldi a Fiát, hogy 

bennünket fölemeljen. Kapaszkodjunk bele, hogy fölemelhessen magához, és 

eltöltsön minket isteni szeretetével! 

Ferenc pápa a karácsonyi várakozásról 

Amikor Isten találkozik velünk, két dolgot mond. Az első: Reméljetek! Isten 

mindig kinyitja, és sosem becsukja az ajtókat. Ő az apa, aki ajtót nyit 

nekünk. A második: Ne féljetek a gyengédségtől! Amikor a keresztények 

megfeledkeznek a reményről és a gyengédségről, hideg egyházzá válnak, 

mely nem tudja, hová megy, ideológiákba bonyolódik, és világias 

magatartásformák lepik el. Isten egyszerűsége azonban azt mondja neked: 

Menj tovább, simogató Atya vagyok számodra! Félek, amikor a 

keresztények elveszítik a reményüket és képességüket az ölelésre, a 

simogatásra. Talán ez az oka, hogy a jövőre tekintve gyakran beszélek a 

gyerekekről és az idősekről, vagyis a legvédtelenebbekről. Papi életemben, 

bejárva a plébánia területét, mindig azon voltam, hogy megéreztessem ezt a 

gyengédséget, főként a gyerekekkel és az idősekkel. Jó hatást tesz rám, és 

ilyenkor arra a gyengédségre gondolok, amellyel Isten szeret minket. 

Isten leszáll hozzánk, és velünk van. Ez Isten egyik misztériuma. 2000-ben 

II. János Pál azt mondta Betlehemben, hogy Isten olyan kisgyermekké lett, 

aki teljesen egy apa és egy anya gondoskodásától függ. A karácsony ezért ad 

nekünk oly nagy örömet! Többé nem érezzük magunkat egyedül, mert Isten 

leszáll, hogy velünk legyen. Jézus olyan lett, mint egy közülünk, és értünk a 

legszörnyűbb véget, egy bűnöző halálát szenvedte el a kereszten. 

Ötletek az adventi készülethez: 

- Törekedjünk tudatosan több időt szánni az imádságra, az Istennel 

való együttlétre.  

- Töltsünk minél több időt együtt a családunkkal, közösségeinkkel, ne 

csak Karácsonykor. Legyünk nagyon figyelmesek, hol és mikor 

tudunk egymás segítségére lenni. 

- Közösen olvassuk lehetőleg naponta a Szentírást, s próbáljuk meg 

megérteni belőle Isten aktuális üzenetét. 

- Igyekezzem úgy alakítani az életemet, hogy sikerüljön eljutni 

hétköznaponként a roráte szentmisékre. 

- Készítsünk adventi koszorút, s gyújtsuk meg minden este a gyertyát 

rajta, s vegyük ezt körül imádkozó lélekkel, hogy növekedhessék 

életünkben Krisztus világossága. 

- A vasárnapi szentmise előtt otthon felkészülünk együtt a Jézussal 

való találkozásra, elolvassuk az evangéliumot, s megpróbálunk egy 

kicsivel korábban érkezni. 

- Családilag közös elhatározást, vagy lemondást tehetnénk, amit 

mindenki vállalna kivétel nélkül, tehát „együtt tesszük”. 

- Összeírom, hogy milyen jócselekedeteket tettem az adott napon 

Jézusért, s ezt helyezem majd oda a Karácsonyfa alá Neki ajándékul. 



 

 

 

Jézus születésének ünnepére készülve egy új módon kell felfedeznünk, hogy 

Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és köztünk. 

Hogyan tud növekedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha törekszünk figyelni 

jelenlétére: s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével 

gondolkozni (örömben és szenvedésben), - Vele egyesülten fordulni 

embertársaink felé. - Aki így Vele él, hamar észreveszi, hogy Jézus 

"növekszik" benne, s megjelenik közöttünk. Különösen figyeljünk arra, hogy 

megjelenhessen azok között, akik szeretnének vele élni (családtagok, 

hittanostársak, plébániánk tagjai stb.) Készítsünk tervet, mit fogunk tenni 

annak érdekében, hogy Jézus megszülethessen (növekedhessen) bennünk és 

köztünk. 

Minden hétre csinálhatunk közös tervet a családban  

1. hét: "Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr". - 

Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) - a szeretet 

szolgálatai (pl. a családban a gyermekek vállalhatnak egy-egy feladatot).  

2. hét: "Készítsétek elő az Úr útját!" - Saját lelkem számára: gyónás? - 

mások számára: a szeretetet (Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; 

odalépek ahhoz, aki megbántott; küldök egy lapot egy telefonhívást...  

3. hét: "Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek..." Legyek az öröm hordozója a 

plébánián, a családban. Mindenkiről jót mondok! az egység örömét viszem 

oda, ahol egyenetlenséget látok.  

4. hét: "Istennél semmi sem lehetetlen". Minden ellenkező látszat ellenére 

higgyem, hogy Jézus testet tud ölteni bennem, köztünk! Legyek a remény 

hordozója! Ne engedjek a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz 

hangulatnak: Győzzem le jóval a rosszat - magamban, kapcsolataimban! 

 

Heti szentünk 

 November 30 – Szent András ünnepe 

 December 3 – Xavéri Szent Ferenc emléknapja 

 


