
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

  19.00 Fiatal házas 

Kedd   18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

1. Adventi időszakban 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. 

2. 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. 

3. A mai vasárnap lesz a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda szervezésében a városi adventi gyertyagyújtás a Szabadság 

téren 16.30tól. Várunk szeretettel mindenkit! 

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 telefonhívást, meglátogatom... 
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Advent 2. vasárnapja 

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Poncius 

Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes pedig Galilea negyedes fejedelme, 

Fülöp, a testvére Itúrea és Trachonitisz tartomány negyedes fejedelme, és 

Lizániász Abilína negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok alatt, 

elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában. S ő elment a 

Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök 

bocsánatára, amint írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A 

pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 

ösvényeit. Minden völgyet betöltenek, minden hegyet és halmot elhordanak; 

ami görbe, egyenes lesz, a göröngyös pedig sima úttá: és meglátja minden 

test Isten üdvösségét” [Iz 40,3-5]. 

 

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 
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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 a 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.  

Szent Jakab apostol figyelmezteti a híveket, hogy a szabadság és igazság 

tükrébe nem elég egy pillanatra beletekinteni, és aztán tovább szaladni. 

Minden részletét lássam Krisztusnak, mert csak így tudok hasonlóvá válni 

hozzá. Szánjunk rá a héten egy kis időt, hogy komolyan vizsgáljuk meg az 

elmúlt évünket! Hol, mikor, miben nem tettem meg azt, amit Isten akarata 

szerint meg kellett volna tennem? 

 

 

Böjte Csaba atya gondolatai 

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.  

Olyan érdekes, hogy a gonosz lélek felviszi Jézust egy templom tetejére és 

mondja: „Dobd le magad, az angyalok úgyis a tenyerükön hordoznak, te 

leszel a nagy sztár, mindenki hanyatt esik, hogy milyen ügyes vagy, hogy 

ilyen sereget senki nem tud csinálni!” Jézus azt mondja: „Távozz tőlem, 

sátán!” Tehát a feltűnő, a fényes, a csillogó dolgokat, a „tűzijátékokat” 

kerüli. Nem hiányzik neki, hogy ilyen extra dolgokkal szórakoztassa a 

közönséget. A hétköznapi emberek életét éli.  

Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátaival munka után 

leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az emberek gondját-baját, figyel. Nem 

kapkodja el a választ, még nem érkezett el az ő órája. Milyen jó lenne, ha 

meglenne bennünk ez a végtelen türelem!  

Názáreti csendes élet. Megvan-e a szívünkben a vágy ezek iránt a dolgok 

iránt? 


