
Hirdetések: 

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

mise lesz a Templomban, amire mindenkit szeretettel várunk! A karácsonyi 

készület jegyében gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban 

szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól. 

Adventben nem tartunk külön lelkinapot az egyházközség számára. Arra 

viszont mindenkit buzdítunk, hogy vegyen részt a hajnali miséken. A 

homíliák keretében elhangzó „lelkigyakorlatos beszédek” segíthetnek abban, 

hogy az adventi készületünk Krisztushoz méltó készület legyen. 

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

3. Jövő szombaton 4-től kórushangverseny lesz a Templomban. 

4. Amennyiben ismerünk a környezetünkben olyan idős és beteg 

testvéreket, akik nem tudnak eljutni a templomba, de szeretnék magukhoz 

venni a szentségeket az ünnepek közeledtével, jelezzük azt a sekrestyében 

vagy a plébániai hivatalban (név, cím, telefonszám megadásával). Legyünk 

ezáltal is Krisztus apostolai! 

6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Lúcia szűzre, kedden Keresztes 

Szent János egyháztanítóra, szerdán Boldog Brenner János vértanúra 

emlékezünk.  

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

Egy kis vidéki falut árvíz önt el. Egy öregember elkezd imádkozni Szent 

Péterhez, és Péter meg is ígéri neki, hogy kisegíti az árvízből. Már térdig ért 

a víz, ott állt az imádkozó ember és akkor jött egy csónakos, aki felajánlotta, 

hogy kiviszi innen. - Nem, köszönöm fiam, mert Szent Péter megígérte, hogy 

ki fog húzni! Már mellig ért a víz, ott állt az imádkozó ember és akkor megint 

jött egy csónak, hogy kihúzzák, de ugyanaz a válasz: - Nem, köszönöm fiaim, 

mert Szent Péter megígérte, hogy segít! Végül ellepte a víz az öreget és 

meghalt. Felment a mennybe. - Péter! Hát megígérted nekem, hogy kihúzol, 

mégsem tetted. Miért nem? – Ejnye, hát küldtem érted két csónakot! 

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

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

ADVENT 3. VASÁRNAPJA – GAUDETE-VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent 

a te Megváltód.  

 Megtörtént eset: egy dúsgazdag családból származó fiatalember úgy 

érezte, hogy élete céltalan, mivel mindene megvan, nincs miért küzdenie, 

élnie. Alkohol- és kábítószerfüggő lett, végül kórházba került. Sokan 

meglátogatták, köztük egy keresztény ismerőse is, aki adott neki egy Bibliát. 

Az életunt fiatal egy nap arra „fanyarodott”, hogy elkezdte olvasni János 

evangéliumát. Az Ige szíven találta, és mire végzett az ominózus 

evangéliummal, hitre ébredt Jézus iránt. Élete teljesen megváltozott: remény 

és öröm járta át, volt már miért, pontosabban kiért élnie: Jézusért! A változás 

feltűnt az őt kezelő pszichiáternek is, akivel sokat beszélgetett. A szakember 

egy nap megkérdezte tőle, hogy miért van az, hogy bár élete romokban 

hever, mégis annyira boldog; míg ő, a sikeres pszichiáter, aki előtt fényes 

jövő áll, olyan üresnek érzi magát. A fiatalember mesélt neki Jézusról, és 

végül az orvos is hitre ébredt. A történet hollywoodi filmeket is túlszárnyaló 

happy enddel végződött: a fiú felépült, elvette az őt kezelő pszichiátert, és 

mindketten főállású szolgálók lettek egy keresztény felekezetben. 

 Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja: „Örüljetek az 

Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!” – 

buzdítja Szent Pál a filippieket (Fil 4,4-5). „Veled van az Úr, a te Istened, az 

erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével” – 
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olvassuk Szofoniás jövendölésében (Szof 3, 17). Nemcsak bátorít az apostol 

és a próféta minket az örömre, hanem rámutat az örömünk okára: Isten 

velünk van! Boldogságunk nem függ a külső körülményektől, hanem a 

hozzánk közeledni akaró, a bennünk lakást vevő Úr feletti ujjongásból fakad. 

10+1 tipp az adventi készülethez (2. rész) 

(…) Az adventi liturgikus időszak meg tudja menteni a karácsonyt. 

Az advent egy olyan időszak, amikor visszaléphetünk a mozgalmas 

mindennapokból, lelassíthatunk kicsit és elgondolkodhatunk a megtestesülés 

misztériumáról. Az advent egy új liturgikus év kezdetét is jelzi az 

egyházban, amely lendületet ad a karácsonyhoz vezető hetekben. Ebben az új 

kezdetben az örömünk, reményünk, hitünk és szeretetünk megújítását 

célozzuk meg. Néhány módszer az adventi készületre: 

7. Válassz ki egy meghatározott időt a mindennapi imádságra és 

elmélkedésre! Függetlenül attól, hogy reggelente 10 -15 perccel korábban 

kelsz fel emiatt, vagy a nap folyamán keresel egy megfelelő időpontot az 

imádkozásra és az elmélkedésre, próbáld meg minden nap betartani ezt az 

általad kijelölt időt. Ezáltal növekedni fogsz a fegyelmezettségben is. 

8. Légy jelen! Távolítsd el a felesleges zavaró tényezőket, és határozd el, 

hogy jelen leszel az adventi időszakban. Korlátozd a mobiltelefon 

használatot, a közösségi oldalakon és a számítógépen töltött időt. Növeld a 

családdal és a barátokkal közösen eltöltött időt. Szervezz filmnéző estét, 

süssetek együtt valami finom sütit, rendezz játékestet, vagy csak igyatok meg 

közösen egy bögre forró kakaót. Bármi jó, ami elősegít az együtt töltött 

minőségi időt, élvezve egymás társaságát. 

9. Elmélkedő este. Még az advent kezdete előtt válassz egy dátumot és 

meghívd meg a családot és a barátokat egy adventi elmélkedő estére. 

Olvassátok fel a napi olvasmányokat, elmélkedjetek az olvasottakról, 

hallgassatok zenét.  

10. Ne feledkezz meg a szükséget szenvedőkről! Jézus szolgálni jött, tehát az 

Ő példáját követve mérlegelnünk kell, hogyan szolgálhatnánk rászoruló 

testvéreinket. A november és a december a legforgalmasabb idő az önkéntes 

központok számára. Ha nem tudsz személyes szolgálatot vállalni, készíthetsz 

és küldhetsz üdvözlőlapokat a kórházakban vagy az idősek otthonában 

lévőknek. A kórházi betegek és az idősek is örömmel fogadják a lapokat 

olyan emberekről, akik szeretettel gondolnak rájuk. 

+1. Tudakold meg, hogy a helyi plébániád tart-e adventi missziót! Számos 

plébánia tart adventi missziót. Néhány misszió egyetlen este zajlik, mások 

egy hétig tartanak, de mindegyiknek van egy közös pontja: összehozza 

Krisztus titokzatos testét, az egyházat, hogy tanuljon és növekedjen Krisztus 

szeretetében, miközben Jézus Krisztus, a mi Megváltónk születését várjuk. 

(Forrás: 777blog.hu) 

Mit csináljak a szentségimádás ideje alatt? (3. rész) 

Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzködik. Szegényen jön 

hozzád, hogy megtanuld igazságban és irgalomban befogadni a saját és 

testvéreid gyengeségeit, korlátait.  

Köszönet, hála. Tanuld meg észrevenni és megköszönni a lelki és 

anyagi javakat, amikkel rendelkezel. Ismerd fel, hogy rá vagy utalva 

másokra, és sokan segítik az életedet. Adj hálát mindezért!  

A középpont Jézus. A templom központja Jézus eucharisztikus 

jelenléte. Ő a te életed középpontjává is akar válni. Tekints rá, és helyezd az 

ő személyét gondolkodásod tengelyébe! Vajon miként érezne, gondolkodna, 

cselekedne Jézus? Gyakorold ezt, hogy egyre inkább Ő legyen döntéseid 

mércéje, és megéld a „nem én, hanem Te” lelkületét.  

Jelenlétben vagy, maradj jelen! Hivatásod, hogy az életed Istenről 

beszéljen. Az ima befejeztével is maradj jelen Jézus számára. Jézus 

édesanyja, Mária segít felismerned azt, hogy a Szentháromság a szívedben 

lakik, és megtapasztalod, hogy élő és másokat éltető vizek forrása fakad 

benned (vö. Jn 7,37). (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! 


