
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

  17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Ma van advent első vasárnapja. Ezen a napon kezdjük a tartós élelmiszer 

gyűjtését a rászoruló családoknak karácsonyra. Az adományokat december 

22-ig helyezhetik el a Szent Anna oltárnál. 

2. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk 

a templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

3. Pénteken, december 6-án lesz Szent Miklós püspök emléknapja. Ez 

egyben első péntek is, ezen a napon meglátogatjuk a betegeket. 

4. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának az ünnepét idén 

december 9-én, hétfőn tartjuk, tekintettel arra, hogy december 8-a idén 

vasárnapra esik. 

5. 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, hogy ők is szentségekkel készülhessenek karácsonyra. 
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Advent 1. vasárnapja 

Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint 

amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. (Róm 13,11-

12) 

 Az ószövetségi Eszter könyvében az igaz Mardókeust Isten egy 

álmon keresztül figyelmezteti, hogy milyen üldöztetés előtt áll a választott 

nép, és hogy hogyan fogja megszabadítani Isten Izraelt a próbatételből. 

Nyilvánvalóan egy ilyen prófétai álom után Mardókeus sokkal éberebben 

járt-kelt, kutatva Isten akaratát. „Mardokeus az álom után fölébredt, s azon 

gondolkodott, hogy mi lehet Isten szándéka. Minden figyelmét arra 

fordította, hogy behatoljon értelmébe.” (Bevezetés Eszter könyvéhez)  

 Advent készületi idő, szó szerint eljövetelt jelent. Egyszerre várjuk 

ilyenkor Krisztus születését és második eljövetelét. Emlékezünk első 

jövetelére, készülünk a visszatérésére. „Az Úr közel van.” (Fil 4,5), és: 

„üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk.” (Róma 13,11) 

Feltehetem magamnak a kérdést: hiszem-e, hogy az Úr hozzám is közelebb 

akar lépni ebben az adventi időben? Elgondolkodom-e azon, hogy mi lehet 
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Isten szándéka azzal, ami velem és környezetemmel történik, illetve történt 

az elmúlt időszakban? Mardókeus figyelmét arra fordította, hogy behatoljon 

a prófétai álom értelmébe. Jézus eljövetelét számos próféta megjövendölte, 

visszatértéről maga Jézus is prófétai szavakat mondott. Próbálok-e behatolni 

ezek értelmébe? 

 Advent a várakozó hit ideje. Ezt a hitet a prófétai kinyilatkoztatások 

tudják ébresztgetni. A napi szentmise olvasmányok összegyűjtik a Jézus 

eljöveteléről szóló próféciákat. Olvassuk el azokat, és gondolkodjunk el 

rajtuk! Ezáltal egyre jobban behatolunk azok értelmébe, és képessé válunk 

arra, hogy meghalljuk Isten hangját, aki ma is szól hozzánk prófétái által. 

Advent kívül és belül (első rész) 

Mit jelent pontosan az advent kifejezés? Advent a latin adventus, vagyis 

eljövetel szóból származik. 

Hogyan és mikor alakult ki? A gallikán liturgiában a vízkereszti (január 6.) 

felnőttkeresztelésre előkészítő négyhetes időszak volt. Az 5. században a 

karácsony (december 25.) vált a jelentősebb ünneppé, és ez előtt alakult ki 

először hathetes, majd Szent Szimpliciusz pápa (5. század) alatt a mai 

négyhetes formája. 

Az adventi időszak minden évben változik… Nem, csak a hossza… 

Adventet a karácsony előtti négy vasárnap határozza meg. Az egyházi 

naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy 

vasárnap után következik, és ebből adódóan a negyedik hét lehet egészen 

rövid is, és egészen hosszú is. 

Miért lett ez az egyházi év kezdete? Többféle évkezdetet használnak a 

különféle naptárak – ismerünk januári, márciusi polgári évkezdést is; az 

advent pedig a megtestesüléssel kezd, illetve az arra való felkészülés 

időszakával. Önmagában az advent „nincs meg”, ezért került a karácsonnyal 

együtt az év elejére. 

Miért kezdődik a görögkatolikusoknál előbb az advent? A történeti 

résznél jeleztük, hogy az 5. században volt már hathetes az advent, Szent 

Mártontól számolva. Ezt a hosszabb böjti előkészületet tartják keleti rítusú 

testvéreink most is a hathetes adventtel. 

Milyen liturgikus jellemzői vannak az adventi időszaknak? Advent 

csöndesebb időszak, kevesebb orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítéssel, lila 

miseruhával és hajnali szentmisékkel, a rorátékkal. 

Adventben sokan elmennek a hajnali roráte misékre. Ennek eredete 

hova vezethető vissza? 

A karácsony előtti kilencedik napon kezdték a 7. században az Ó antifónákat, 

és ekkor volt egy hajnali mise. A középkorban térségünkben már advent 

minden napján „divatba jött” a korareggeli mise. 

Miért 6 órakor kezdődnek a roráték? 

A hajnal a várakozás és a reménykedés időszaka. Ugyanakkor a korán 

keléshez szükség van önfegyelemre, az időbeosztásunkat is alávetjük 

Istennek, a várakozásnak. Nemcsak lelki, hanem nagyon testi is lesz így a 

készületünk. A 6 óra egyébként nem előírás, van, ahol fél 7-kor, van, ahol 

korábban kezdődnek a szentmisék. (Forrás: Magyar Kurír, Füzes Ádámot 

kérdezik adventről) 


