
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiúkör (5-8. osztály) 

17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport (szentségekre is készülő) 

18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

1. A mai vasárnappal megkezdődött az adventi idő, vagyis az új 

egyházi évünk. Készítsünk magunk, családunk számára lelki 

tervet, hogy miként készülünk a közénk születő Jézus fogadására. 

2. Adventi időszakban, vagyis december 4-étől 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. 

3. Jövő héten, tehát advent 2. vasárnapján 17 órától gyónási 

lehetőség lesz a templomban, éljünk ezzel a lehetőséggel! Ne 

halogassuk szentgyónásunk elvégzését az utolsó pillanatra! 

4. December 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának 

főünnepe lesz. 
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Advent I. vasárnapja 

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem 

tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja 

házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a 

kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem 

tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; 

kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul 

megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! 

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 

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 
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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 éve is erre akart bennünket buzdítani, hogy 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. 

Böjte Csaba az ünnepekről (részletek) 

Mikor elterjedt a mennyországban a hír, hogy Jézus Krisztus, a második 

isteni személy a földre jön, gondolom, az angyalok elkezdtek nyüzsögni, 

hogy vajon hogyan lesz, mint lesz. Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy 

istállóban születik meg. Gyakorlatilag semmilyen forrásfelhasználás nélkül, 

zöldmezős beruházás, önköltség nélkül. Megszületett az Isten közénk. 

Szeretem csodálni ezt az isteni egyszerűséget.  

Tudjuk, hogy menekülniük kellett Egyiptomba. Nincs a megtestesülés évekre 

előre pontosan megírt forgatókönyve évekre a Szűzanyának és Szent 

Józsefnek átadva. Isten csak úgy spontán odaszól, hogy menekülni kell 

Egyiptomba: nincs hiszti, nincs kiakadás. A Szent Család útra kel, mert ez 

az, amit éppen tenni kell.  

Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány szerint harminc évig ezt a 

názáreti csendes életet élte. Abban az időben 28-29 év volt az átlagéletkor. 

Nagyon fiatalon haltak meg az emberek. Tehát Jézus egy egész emberöltőt 

egyszerű emberként élt le. Nem csinált semmi rendkívülit. A szentírás szerint 

az emberek azt mondják: „Nemde ez Mária és József fia, hát nem itt éltek 

közöttünk a rokonaikkal?” Tehát ha Jézus valami rendkívüli dolgot tett volna 

mint kisgyerek vagy fiatal, akkor egész biztosan mondták volna, hogy „Ez 

már gyerekkorában is annyi furcsaságot beszélt, nem is csoda, hogy most ide 

jutott.” De azt mondják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek, élte 

a hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni. Csodálkoznak 

rajta. Harminc év názáreti csendes élet. Ez alatt a harminc év alatt a mi 

hétköznapi, egyszerű életünket Jézus Krisztus megszentelte 

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. 


