
Hirdetések 

1. Az adventi időben minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte 

misét tartunk a templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! 

2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Ambrus püspökre emlékezünk, 

kedden a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. 

Szombaton lesz a Guadalupei Szűz Mária emléknapja. 

3. Advent vasárnapjain karácsonyi ajándékvásárt tartunk a Szent Anna 

oltárnál elhelyezett tárgyakból a Ceglédi Karitász javára. Ide várjuk azok 

adományát is, aki támogatni kívánják a helyi Karitász munkáját a rászorulók 

közt. Egyúttal jelezzük, hogy a kihelyezett játékok ellenszolgáltatás nélkül 

elvihetőek. 

4. A Váci Egyházmegye Kórházlelkészsége imaönkéntesek jelentkezését 

várja, akik vállalják, hogy hetente elimádkoznak egy rózsafüzért egy adott 

kórház egy osztályának betegeiért és dolgozóiért! Jelentkezés emailben a 

iroda@korhazlelkesz.hu címre. Bővebb információ a faliújságon kihelyezett 

plakáton található. 

5. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, tegyék meg a hátralévő hetekben a plébánia irodájában. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az imaapostolság decemberi szándéka 

Az imádságos életért: Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal való személyes 

kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táplálja. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jean! Vigye le az ágyamat a pincébe!- Miért uram? - Mert mélyen 

szeretnék aludni. *** - Jean, mi volt odakint ez a csörömpölés? - Egy autó 

megpróbálta kiegyenesíteni a kanyart, uram. - És? - Az útszéli tölgy ezt 

másképp gondolta. *** - Hívja a mentőket, Jean! - Mi baj, uram? - Elütötte 

az óra az éjfélt.  
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ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

 Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat 

keresztségét a bűnök bocsánatára.  (Mk  1,4) 

 A Tűzbiztos házasság c. film Caleb és Catherine kapcsolatát mutatja 

be. A szerelemből kötött házasság 7 évvel később válságba kerül, ami 

egészen addig fajul, hogy Catherine beadja a válókeresetet. A házaspár 

viszonyában nem történt drasztikus törés, „csak” fokozatos elhidegülés. 

Catherine-t barátnői tüzelik, Calebet viszont környezete próbálja lebeszélni a 

válásról. Különösen Caleb szülei küzdenek fiúk párkapcsolatáért. Egyik apa-

fia beszélgetés során következik be a fordulópont Caleb életében. A mélyen 

hívő apuka mesél főhősünknek Isten tökéletes szeretetéről, aminek tükrében 

a mi szeretetünk mindig töredékes, önzéssel teli. Csak Isten képes minket 

megtanítani a nagylelkű, viszonzást nem váró szeretetre, és az Ő irgalmas 

szeretetének a fényében tudunk, merünk szembenézni saját gyarlóságunkkal. 

Ez az a pont, ahol Caleb belátja, hogy addigi élete arról szólt, hogy fényezte 

magát, és minden rosszért másokat, különösen feleségét hibáztatta. Alapvető 

szemléletváltozás történik benne, ami aztán a házasságuk megmentését is 

jelenti.  

 A mai evangéliumban Keresztelő János bűnbánatra hív minket. Ez 

abban áll, hogy megvalljuk bűneinket, és beismerjük, hogy rászorulunk Isten 

irgalmára. Erre csak akkor válunk képessé, ha megtapasztaljuk Isten 
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hatalmas szeretetét, elhisszük, hogy Ő végtelenül szeret minket, és az Ő 

szeretetének és teljes elfogadásának a biztonságában nem félünk 

szembenézni a bennünk lévő szörnyekkel. 

Ferenc pápa Admirabile Signum kezdetű apostoli levélből (2. rész) 

3. Szent Ferenc azzal az egyszerű jellel nagyszerű evangelizáló munkát 

végzett. Tanítása behatolt a keresztények szívébe, és a mai napig megmaradt 

hamisítatlan alakjaként annak, hogyan lehet egyszerűen hitünk szépségét újra 

bemutatni. Maga a hely pedig, ahol az első betlehemet felállították, ezeket az 

érzéseket fejezi és váltja ki. Greccio menedékké válik a lélek számára, mely 

elrejtőzik a sziklán, hogy csendbe burkolózzon. 

 Miért vált ki a betlehem ekkora ámulatot és meghatódottságot? 

Mindenekelőtt azért, mert nyilvánvalóvá teszi Isten gyengédségét: Ő, a 

világegyetem Teremtője leereszkedik a mi kicsinységünk szintjére. Az élet 

ajándéka, mely amúgy is minden alkalommal titokzatos számunkra, még 

jobban elbűvöl bennünket, amikor azt látjuk, hogy az, aki Máriától született, 

minden élet forrása és fenntartója. Jézusban az Atya egy testvért adott 

nekünk, aki megkeres bennünket, amikor megzavarodunk és elveszítjük az 

irányt; egy hű barátot, aki mindig mellettünk áll; Fiát adta nekünk, aki 

megbocsát nekünk, és felemel bűnünkből. 

 Amikor otthonainkban betlehemet állítunk, az segít, hogy újra 

átélhessük a Betlehemben történeteket. Természetesen továbbra is az 

evangéliumok jelentik azt a forrást, amely lehetővé teszi, hogy megismerjük 

azt az eseményt, és hogy elmélkedjünk rajta; ugyanakkor a betlehemben való 

megjelenítése segít elképzelnünk a jeleneteket, felébreszti érzelmeinket, 

felhív arra, hogy érezzük bevonva magunkat az üdvösség történetébe, 

érezzük egykorúnak magunkat azzal az eseménnyel, amely ma is eleven és 

valóságos a legkülönfélébb történelmi és kulturális közegekben. 

 A betlehem, Szent Ferenc-i eredete óta különösen is, felhívást jelent 

arra, hogy „érezzük”, „megérintsük” azt a szegénységet, amelyet Isten Fia 

választott magának megtestesülésében. És így hallgatólagosan felszólítás 

arra, hogy kövessük őt az alázat, a szegénység és a lemondás útján, mely a 

betlehemi jászoltól a keresztig vezet. Felhívás arra, hogy találkozzunk vele 

és szolgáljuk őt irgalmasan leginkább rászoruló fivéreinkben és 

nővéreinkben (vö. Mt 25,31–46). 

4. Most szeretném végigvenni a betlehem különféle jeleit, hogy megértsük 

értelmüket, melyet magukban hordanak. Először képzeljük magunk elé a 

csillagos égboltot a sötét éjszaka csendjében. Nemcsak az evangéliumi 

elbeszélésekhez való hűség miatt cselekszünk így, hanem a hozzá 

kapcsolódó jelentés miatt is. Gondoljunk arra, hányszor veszi körül éjszaka 

életünket. Nos, Isten azokban a pillanatokban sem hagy magunkra 

bennünket, hanem jelenvalóvá teszi magát, hogy válaszoljon a létünk 

értelmét érintő legalapvetőbb kérdésekre: ki vagyok én? Honnan jövök? 

Miért születtem ebbe az időbe? Miért szeretek? Miért szenvedek? Miért 

fogok meghalni? Hogy választ adjon ezekre a kérdésekre, Isten emberré lett. 

Közelsége fényt hoz oda, ahol sötétség van, és megvilágítja azokat, akik a 

szenvedés sötétségén mennek keresztül (vö. Lk 1,79). 

 A betlehem részét képező vidékről szintén érdemes pár szót ejtenünk: 

gyakran ősi házak és épületek romjait ábrázolja, amelyek bizonyos esetekben 

a betlehemi barlangot helyettesítik és a Szent Család otthonává válnak. Úgy 

tűnik, ezeket a romokat a 13. századi domonkos Jacobus de Voragine Arany 

legendája ihlette, melyben olvashatunk arról a pogány hiedelemről, mely 

szerint a római Béke-templom összeomlott, amikor egy Szűz szült. Ezek a 

romok mindenekelőtt a bukott emberiség látható jelei, mindannak jelei, ami 

romlásnak indult, megromlott és elpusztult. Ez a látvány azt üzeni, hogy 

Jézus a régi világban megjelenő újdonság, és azért jött, hogy gyógyítson, 

újjáépítsen, életünknek és a világnak visszaadja eredeti ragyogását.  

5. Mily sok érzelem jár át bennünket, amikor a hegyeket, a patakokat, a 

bárányokat és a pásztorokat a betlehembe helyezzük! Ily módon 

emlékezetünkbe idézzük, amit a próféták megjövendöltek, hogy tudniillik az 

egész teremtés részt vesz a Messiás eljövetelének ünneplésében. Az 

angyalok és az üstökös azt jelzik, hogy nekünk is útra kell kelnünk, hogy a 

barlanghoz érjünk és imádjuk az Urat. 

 „Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, 

amiről hírt adott nekünk az Úr!” (Lk 2,15): ezt mondják a pásztorok az 

angyalok híradása után. Ez egy nagyon szép tanítás, amely a leírás 

egyszerűségében érkezik hozzánk. Ellentétben sok emberrel, akik ezer más 

dolgot akarnak csinálni, a pásztorok a leglényegesebbnek, vagyis a 

megváltásnak az első tanúivá válnak. A leglenézettebbek és a 

legszegényebbek azok, akik be tudják fogadni a megtestesülés eseményét. 

Istennek, aki a kisded Jézusban jön felénk, a pásztorok úgy válaszolnak, 

hogy elindulnak feléje, hogy részesei legyenek egy szeretettel és hálás 

csodálattal átjárt találkozásnak. Éppen ez az Isten és gyermekei között, 



Jézusnak köszönhetően létrejött találkozás hozza létre vallásunkat, ez adja 

annak egyedi szépségét, mely különleges módon sugárzik a betlehemből.  


