
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   14.00 Szent László fiúkör (lelki rész + beteglátogatás) 

19.00 Fiatal házas 

 Kedd   18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések+ 

1. A mai vasárnapon 17 órától gyónási lehetőség lesz a 

templomban, éljünk ezzel a lehetőséggel! Aki szeretne, annak 

lehetősége van időpontra is bejelentkezni az atyákhoz 

személyesen! Karácsony ünnepén már nem lesz alkalom erre! 

2. Bíztatunk mindenkit, hogy az adventi időszakban vegyünk részt 

minél többen a roráte szentmiséken (6.30tól kezdődően), ezzel 

is készülve a közelgő ünnepekre. 

3. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon 

beteg és idős testvéreink között, akik nem tudnak templomba 

járni, s szeretnék, ha meglátogatnák őket az ünnepekig egy atya. 

Jelezzük ezt a sekrestyében vagy az irodában. 

4. Most pénteken 17 órakor szülői megbeszélés lesz a plébánián 

azon szülők számára, akiknek a gyermeke második éve készül az 

elsőáldozásra (elengedhetetlen része ez a felkészülésnek)! 

5. Gyermekek gyóntatása pénteken 14.30tól kezdődően lesz a 

templomban (segítsenek ebben a szülők, férjen bele az időbe) 
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Advent II. vasárnapja 

Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete. Amint meg van írva Izajás 

prófétánál: „Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti utadat [Mal 

3,1; Kiv 23,20]; a pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit” [Iz 40,3], János megjelent a pusztában: 

keresztelt és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kiment 

hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte 

őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket. János öltözete 

teveszőrből volt, és bőröv a csípője körül, sáskákat és vadmézet evett. Így 

prédikált: Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó 

leborulva megoldani a saruja szíját. Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig 

Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni.” 

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 
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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 a gyónásra/ 

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.  

Ötletek az ünnepekre való felkészüléshez 

1. Több, talán minőségibb időt Istennel tölteni 

2. Szeretteimmel többet foglalkozni, együtt lenni 

3. Szüleimet megkérdezni, mit és miben segíthetek (takarítás, 

mosogatás, főzés, stb.) 

4. Meglátogatni nagyszüleimet, vagy felhívni telefonon 

5. Kicsit kevesebbet beszélni, megtanulni hallgatni 

6. Leülni, s végre felkészülni egy őszinte gyónásra 

7. Hetente 1 vagy 2 napot egyáltalán nem megyek netre, facebookra 

8. Legalább hetente egy roráte, vagyis hajnali misére eljutni 

9. Kötelességeimre különös figyelem (tanulás, javítás a tárgyakból) 

10. Önmegtagadás, nem fogyókúra – amit nagyon szeretek, Isten iránti 

szeretetből, hogy Ő ezeknél is sokkal fontosabb 

11. Nem kapcsolok zenét, tévét hétvégente, engedem a csöndet jobban 

érvényesülni 

12. Elhanyagolt kapcsolataimat felfrissíteni 

13. Időben lefekszem aludni 

Az élet igéje novemberben 

„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” 

Az evangéliumnak erről a mondatáról elmélkedve Chiara Lubich így 

írt: „Terveinek megvalósításához Istennek olyan emberekre van szüksége, 

akik teljes alázattal és a szolga készségével bízzák rá magukat. Mária – mint 

igazi képviselője az emberiségnek, amelynek sorsát magára vette – ezzel a 

cselekedetével teljes mértékben teret enged Isten teremtő működésének. »Az 

Úr szolgálója« kifejezés viszont azon kívül, hogy alázatról tanúskodik, 

nagyon nemes rangot is jelent. Az üdvtörténetben Isten nagy és neves 

szolgái, Ábrahám, Mózes, Dávid és a próféták kapták ezt a nevet, Máriának 

ezekben a szavaiban teljes nagysága is kifejezésre jut.” 

Mi is felfedezhetjük az életünkben Isten jelenlétét, és meghallhatjuk azt a 

„szót”, azt az „igét”, amelyet hozzánk intéz, hogy meghívjon szeretetterve 

egyik elemének megvalósítására a történelem jelen helyzetében és 

pillanatában. Törékenységünk és képtelenségünk érzése akár meg is 

akadályozhatna ebben. Halljuk meg mi is az angyal szavát: „Istennél semmi 

sem lehetetlen”, és inkább az Ő erejében bízzunk, mintsem a magunkéban. 

Ez a tapasztalat fölszabadít a korlátaink alól, és már nem fogjuk azt 

gondolni, hogy elegek vagyunk önmagunknak, hanem felszínre hoz bennünk 

olyan erőt, olyan tartalékot, amelyre magunk sem gondoltunk volna, és végre 

képessé tesz arra, hogy valóban szeressünk. 


