
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Nyugdíjasok csoportja 

15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

17.00 Bibliaóra 

 Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat  9.30 Ministráns-foglalkozás 

  16.30 7-9 osztályosok ifjúsági csoportja 

Hirdetések 

1. A mai vasárnapon 17 órától gyónási lehetőség lesz a 

templomban, éljünk ezzel a lehetőséggel! 

2. Advent 3. és 4. vasárnapjának előestéjén, vagyis 

szombatonként Lovassy Attila atya fog jönni lelkigyakorlatos 

elmélkedéseket tartani (előtte 17.30-tól kezdődően lesz gyóntatás) 

3. December 6-án Szent Miklós püspök, december 8-án pedig Szűz 

Mária Szeplőtelen fogantatásának a főünnepe lesz. 

4. Adventi időszakban minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) 

reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a templomban. 

Ezek a misék az adventi várakozásunk fontos alapkövei kellene, 

hogy legyenek. Érezzük át, hogy maga Krisztus vár rám, Ő akar 

velem találkozni ezekben a reggeli órákban! 
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Advent 2. vasárnap 

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 szadduceusok 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, 

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.” 
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Útravaló 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a sokszor hallott, jól ismert, többször 

átgondolt igazságokat úgy kezeljük, mint amivel nem kell foglalkozni, 

hiszen már ismerem. Pedig ez súlyos tévedés! A Szentíráson keresztül 

ugyanis maga Isten szólít meg engem Keresztelő Szent János személyén 

keresztül. Nem általában ad egy tanítást, hanem most figyelmeztet: készítsd 

az utat a hozzád érkező Szabadítónak!  

Erre nem mondhatom az Atyának: de Uram, már tíz éve is készítettem. Nem 

mondhatom, mert én azóta már más lettem. A mostani énemnek kell az utat 

készíteni, mert Jézus nem tíz évvel ezelőtt, hanem most érkezik. Sajnos rövid 

idő alatt is képesek vagyunk bűneinkből nagy hegyeket összehordani, és 

mulasztásainkból nemcsak völgyeket, de szakadékokat létrehozni. Lukácsnál 

pedig azt olvassuk, hogy a göröngyös legyen sima úttá, hogy meglássuk az 

Üdvözítőt! Ne halogassuk! Készüljünk fel, és végezzük el szentgyónásunkat! 

/Külön is kérhetünk időpontot/ 

De ne a szokványos, hanem a mélyreható, egész lényünket az irgalmas 

Istennek átadó szentgyónásunkat. Nagyon sokan áldoznak ahhoz képest, 

hogy mennyien gyónnak. Tudjuk, hogy nem feltétlenül kell minden áldozás 

előtt gyónni, de a megfelelő bűnbánat és megtisztulás nélkül az Eucharisztia 

sem tudja kifejteni hatását. Pál apostol így figyelmeztet: ezért betegek sokan 

közületek.  

Ferenc pápa az alázatról 

A kicsinyek a főszereplői karácsonynak. Ezt a kicsinységet látjuk 

Karácsonykor: egy kisgyermeket, egy istállót, egy anyukát és egy apukát… 

Apróságokat. Nagy szíveket, de a kicsinyek magatartását. És ezen a hajtáson 

nyugszik meg az Úr Lelke, a Szentlélek, ez a kis hajtás lesz a kicsinyek 

erénye, az Úr félelme. Az Urat félve halad majd. Az istenfélelem nem 

azonos a félelemmel, hanem annak a parancsnak a megélése, amit Isten adott 

Ábrahám atyánknak: „Járj az én jelenlétemben, és légy feddhetetlen. 

Alázatos.” Ez az alázat: az istenfélelem.  

És csak a kicsinyek képesek teljesen megérteni az alázat értelmét, az 

istenfélelem lényegét, mert az Úr előtt járnak, aki látja és óvja őket; ők pedig 

érzik, hogy az Úr adja meg az erőt ahhoz, hogy tovább tudjanak menni. Ez 

az igazi alázat – magyarázta homíliájában Ferenc pápa. – Megélni a 

keresztény alázatot úgy lehet, ha féljük az Urat, ami nem félelmet jelent, 

hanem azt, hogy kimondjuk: „Te vagy Isten, én egy ember vagyok, én így 

haladok előre az élet kis dolgaival, de a Te jelenlétedben zarándokolva 

megpróbálok feddhetetlen lenni.” Az alázat a kicsinyek erénye, mármint az 

igazi alázat, és nem a szerepjátszás, amelyik azt mondja: „Én alázatos 

vagyok, és büszkén vállalom!” Nem, ez nem valódi alázat. A kicsinyek 

alázata az, amely az Úr jelenlétében halad, nem beszél ki másokat, csak a 

szolgálatot nézi, és a legkisebbnek érzi magát. Ott rejlik az erő. Alázatos, 

nagyon alázatos az a lány, akire Isten rátekint, hogy elküldje Fiát – utalt a 

pápa ismét karácsonyra. A lány rögtön utána elmegy unokatestvéréhez, 

Erzsébethez, de nem szól neki semmit arról, ami történt. Ilyen az alázat. 

Heti ünnepünk 

December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe 

Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk Máriának 

foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint 

sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való 

fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő áteredő bűntől. Az 

ünnep értelme felől időpontja is egyértelműen eligazít. December 8-ától 

szeptember 8-áig, Mária születésnapjáig (Kisboldogasszony) kerek 9 hónap 

telik el. Boldog IX. Piusz pápa hirdette ki ezt a dogmáként 1854-ben. 


