
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 

Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Az adventi időben tartós élelmiszert gyűjtünk rászoruló családoknak 

karácsonyra. Az adományokat december 22-éig 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. Karácsony közeledtével különösképpen is nézzünk szét azon beteg és idős 

testvéreink között, akik nem tudnak templomba járni, de örömmel vennék, 

ha az ünnepekig meglátogatná őket egy atya. Amennyiben van ilyen 

ismerősünk, jelezzük azt a sekrestyében vagy az irodában, hogy ezáltal ők is 

a szentségek vételével készülhessenek karácsonyra. 

4. Gyónási lehetőséget biztosítunk a most vasárnap esti mise előtt fél 6-tól, 

jövő vasárnap, december 22-én pedig este 5 órától. 

5. December 23-án, hétfőn meglátogatjuk a betegeket. 
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Advent 3. vasárnapja 

„Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, 

halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. ” (Mt 

11,4-5) 

 Jézus a fenti sorokat válaszolta Jánosnak, amikor az arról kérdezte őt, 

hogy ő-e az Eljövendő. Jézus válaszában Izajás próféta szavait halljuk 

vissza: „Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. 

Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva 

ujjong.” (Iz 35,5-6) Izajás itt a Messiásról jövendölt, a messiási időket 

énekelte meg. Jézus válaszában burkoltan benne volt, hogy igenis ő a várva 

várt Messiás.  Megrázó, hogy a Keresztelő, aki maga mutatott rá arra, hogy 

Jézus az Isten Báránya, kételkedni látszott benne élete vége felé. A szentek 

életét olvasva azonban sokszor találkozunk azzal, hogy Isten emberei is 

komoly hitbeli megpróbáltatásokon mentek keresztül az életük során. Jézus 

szavaival vigasztalni akarta Jánost, amikor Isten hatalmas műveire hívta fel a 

figyelmét. Megrendítő, hogy Jézus a messiási jelek és csodák közt külön 

nem említette a Jánosnak küldött üzenetében, hogy szabadulást vinne a 

foglyoknak, pedig arról is szóltak az izajási próféciák. Ezzel indirekt módon 
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jelezte a Keresztelőnek, hogy ő a börtönben marad haláláig. János, aki 

meghirdette a szabadító Isten közeledtét, börtönben raboskodva fejezte be 

életét. Ez egy olyan paradoxon, ami elkísérte Jézus életét is. Ellenségei 

előszeretettel gúnyolták is érte: „Másokat megmentett, de magát nem tudja 

megmenteni.” (Mt 27,42) Krisztus követéséhez hitre van szükség! Adventi 

készületünkben kérjük az Urat, növelje bennünk a hitet, hogy felismerjük az 

ő jelenlétének jeleit a mai világban is, ujjongjunk az ő közelsége láttán, és ne 

botránkozzunk meg benne, amikor megengedi a mi életünkben is a hit 

próbáit. 

Ferenc pápa útmutatója a lelkiismeret-vizsgálathoz 

A lelkiismeret-vizsgálat abban áll, hogy elgondolkodunk azon, milyen 

rosszat tettünk, és milyen jót nem tettünk meg Istennek, a felebarátunknak és 

saját magunknak. 

Isten iránt 

– Csak akkor fordulok Istenhez, ha szükségem van valamire? 

– Részt veszek a szentmisén vasárnap és a kötelező ünnepeken? 

– Imádsággal kezdem és zárom a napot? 

– Számra vettem-e hiába Isten, Szűz Mária és a szentek nevét? 

– Szégyelltem-e kimutatni, hogy keresztény vagyok? 

– Mit, hogyan, mikor teszek azért, hogy lélekben? 

– Lázadok-e Isten tervei ellen? – Elvárom-e, hogy az én akaratomat 

teljesítse? 

A felebarát iránt 

– Meg tudok bocsátani a felebarátomnak? Együtt tudok érezni vele? Tudok 

segíteni neki? 

– Rágalmaztam, megloptam, megvetettem a kicsinyeket és a védteleneket? 

– Irigy, ingerlékeny, részrehajló vagyok? 

– Gondoskodom a szegényekről és a betegekről? 

– Viszolygok testvérem testétől? 

– Becsületes és igazságos vagyok mindenkivel, vagy a „kiselejtezés 

kultúráját” erősítem? 

– Buzdítottam másokat a rosszra? 

– Az evangélium által tanított erkölcsöt követem a házastársi és a családi 

életben? 

– Hogyan élem meg nevelői felelősségemet a gyermekeim iránt? 

– Tisztelem és becsülöm a szüleimet? 

– Elutasítottam az éppen megfogant életet? 

– Kioltottam az élet ajándékát? 

– Segítettem abban, hogy mások megtegyék? 

– Tisztelem a környezetet? 

Saját magam iránt 

– Kicsit világias, kicsit hívő vagyok? 

– Túlzásba viszem az evést, ivást, dohányzást, szórakozást? 

– Túlságosan aggódom testi egészségem, anyagi javaim miatt? 

– Mire használom az időmet? Lusta vagyok? 

– Azt akarom, hogy kiszolgáljanak? 

– Szeretem és ápolom a szív, a gondolatok, a cselekedetek tisztaságát? 


