
Hirdetések: 

1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. Adventben 

minden hétköznap reggel háromnegyed 7-kor roráte misét mondunk a 

Templomban. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a 

Templomban: szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól.  

Advent a lelki készület ideje. Isten jön, hogy üdvözítse a világot. A mi 

életünket is meg akarja újítani, de ehhez kéri az együttműködésünket. 

Lelkiismeretvizsgálatot tartva gondoljuk át, milyen elhatározásra hív minket 

Isten ebben az adventi időben!  

2. Hétfőn 3-kor bibliakör, szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis. 

3. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel háromnegyed 7-kor és este 6-kor lesz 

szentmise a Templomban. Este 5-től 6-ig szentségimádást tartunk. Az 

imaóra elején csendben hódolunk a szentségi Jézus előtt, fél 6-tól 

elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz 

beteglátogatás is. 

4. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért 

mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az 

egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.  

5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent András apostolt ünnepeljük, 

pénteken Xavéri Szent Ferencre emlékezünk.  

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

idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen 

a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott 

Budapest Bank számlaszámra. 

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

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: - Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? - 

Parketta, kisfiam. *** - Mit mond az egyetemista november elsején? - De jó! 

Karácsonyig már csak kettőt alszunk! *** A kisgyerek karácsony este szalad 

be az anyukájához a konyhába: - Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! - Nem ég, 

kisfiam, hanem világít! Néhány perc múlva megint szalad be a kisfiú: - Anyu, 

anyu! Már a függöny is világít! 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.  

 Advent jelentése „eljövetel”: az adventi időben várjuk az Úr 

eljövetelét. Készülünk az Ő születésére. Ebben számos szokás segíthet: 

adventi koszorú készítése, betlehem jászol állítása, roráte misék, stb. Advent 

azonban nemcsak a megtörténtekre emlékeztet, hanem az eljövendőkre is 

figyelmeztet: ez a világ elmúlik, a világ végén pedig visszatér az Úr. Az lesz 

a második Úrjövet. Az emberek akkor „meglátják az Emberfiát, amint eljön 

a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel” (Lk 21,27). Az adventi 

időszakot tehát áthatja az izgatott várakozás, a reményteljes hit: az Úr újra 

eljön és elhozza számunkra a szabadulást, a kiengesztelődést, az 

újjászületést. „Nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett 

megváltásotok ideje.” (Lk 21,28). Hogyan történik majd ez? Pontosan nem 

tudjuk. Ezért nagyon fontos, hogy éberen figyeljük az Úr érkezését: 

„Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül” (Lk 21,36). Adventben 

minden reggel azzal ébredhetünk, hogy „most van az üdvösség napja” (2 

Kor 6,2), mert Isten – ha kérjük – a nap folyamán eljön, és belép a 

legnehezebb helyzetekbe is, amiken keresztül kell mennünk, és belülről 

alakítja át azokat. És mi mindennek tanúi lehetünk! Éljük az adventi napokat 

várakozó hittel. Figyeljünk oda, hogyan akar megszólítani minket Isnte, mit 

akar mondani nekünk, mit kér tőlünk. Kezdjük a napot a Templomban a 

hajnali misével, legyen ez is része az adventi készületünknek. Próbáljuk 
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magát a szentmisét is reményteljes várakozással végigélni: az Úr érkezik! Az 

átváltoztatás után élő hittel valljuk meg: „halálodat hirdetjük Urunk, és hittel 

valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!” A szentáldozásban újítsuk meg 

hitünket: „hisszük, hogy eljöttél a szívünkbe és velünk akarsz maradni!” 

Miért jó gyermekeinket ministrálásra bátorítani? (2. rész) 

Nekünk, szülőknek gyermekeink nevelése gyakran nehéz feladat, 

nagy türelmet és kitartást igényel. Talán kevés szülő tűnődött el valaha is 

azon, hogy milyen erényekre tehet szert gyermeke a ministrálás révén. Pedig 

lehet, hogy meglepő eredményre jutnánk, ha megfontolnánk a ministrálás 

lehetséges hozadékait gyermekeink személyes, lelki és kulturális 

formálódásában. Vajon te elgondolkodtál-e már azon, hogy melyek ezek a 

gyümölcsök? A ministrálás gyümölcsei: 

1. A ministrálás rendre, gondosságra és tartásra nevel. A gyermekek 

megtanulnak szeretettel szolgálni és a legapróbb részleteket is szépen 

elvégezni. 

2. Az oltárnál való szolgálat felelősségérzetre és pontosságra tanít. Már 

korán elsajátítják a jóra való érzéket és a szentmise iránti 

elkötelezettséget. 

3. Minden ministráns ügyessé és hatékonnyá válik. Ha probléma adódik 

vagy valami hiányzik szertartás közben, a ministráns a felelős azért, 

hogy ügyesen és gyorsan hárítsa el a felmerült nehézséget. 

4. A ministránsként való szolgálat fejleszti a gyerekek közötti 

közösséget. Megtanulják felosztani és elosztani a feladatokat. Az 

idősebbek tanítják és irányítják a fiatalabb ministránsokat. 

5. Az oltárnál való szolgálat bevezeti a gyerekeket a liturgiába és az 

egyház gazdag kultúrájába. 

6. A miseszolgálat segít növekedni a jámborságban (részvétel az 

imádságban) és a szilárdságban (fejleszti a fizikai és lelki 

elköteleződést). 

7. A ministrálás már fiatal kortól kezdve Isten szeretetére, tiszteletére és 

dicsőítésére tanít. 

Ha gyermekeitek ministrálnak, segítsetek nekik, hogy büszkék 

legyenek arra, amit tesznek, és imádkozzatok értük. Segítsetek nekik, hogy 

apránként megtanulják cselekedeteiket imává alakítani és növekedjenek a 

hitben. Végül szeretnék néhány szót szólni közvetlenül minden 

ministránshoz, aki ezt olvassa: Örömmel szolgáljatok az oltárnál, hogy 

közelebb kerüljetek Jézushoz! És adjatok hálát ezért a csodálatos 

szolgálatért, ami lehetővé teszi számotokra, hogy egészen fiatalon és a lehető 

legközelebbről lehessetek részesei a Legnagyobb Csodának, amelyben 

valami rendkívüli történik. (Forrás: Katolikus.ma) 

Mit csináljak a szentségimádás ideje alatt? (1. rész) 

„Az Atya keresi az igazi imádókat, akik Lélekben és igazságban 

fogják imádni Őt” (vö. Jn 4,23-24).  

Itt vagy, hogy imádkozz, és Jézussal találkozz az eucharisztikus 

jelenlétben. Lépj most be szíved legbensőbb szobájába, a személyes 

találkozás szentélyébe! Kérd a Szentlelket, hogy vezetőd és lelki mestered 

legyen. Jöjj Szentlélek, és taníts imádkozni!  

Csend kívül-belül. A külső zajok, hangok távol kerültek, elhalkultak. 

Teremtsd meg a csendet bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a 

gondolatok, a rád nehezedő gondok, félelmeid, kérdéseid, problémáid, 

melyekre megoldást keresel. Benned nyüzsöghetnek terveid, feladataid, 

vágyaid, melyeknek beteljesítésére törekszel. Önmagaddal és másokkal 

folytatott párbeszédektől lehet hangos belső világod. A lelkedben lévő 

zsongás nem segít az imádságban. Add oda Jézusnak – még ha nem is vagy 

kész mindent egészen Őrá bízni –, legalább az imádság ideje alatt engedd, 

hogy kezébe vegye, magához ölelje, őrizze, gyógyítsa mindazt, aki vagy, és 

ami hozzád tartozik (gondolat, érzelem, emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság 

ideje alatt bízd magad Istenre, aki a Szeretet.  

Nézz rá Jézusra! Hagyd most szóhoz jutni a szívedet, és szeresd Őt, 

aki téged már előbb, elsőként megszeretett. (Forrás: NEKed! – Veled!) 

Közösen végzett szentségimádásra rendszeres lehetőség nyílik 

egyházközségünkben. Keddenként a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában 

este fél 6-tól 6-ig, szerdánként a Templomban reggel fél 8-tól 8-ig, első 

péntekenként pedig a Templomban este 5-től 6-ig. A Templom napközben 

nyitva van, szabadon be lehet menni az előcsarnok részébe szentséglátogatást 

végezni. Jézus jelen van az Oltáriszentségben, és tárt karokkal vár minket! 


