
Hirdetések: 

1. A mai napon elkezdődik az új egyházi év az adventi idővel. 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! Ennek a készületnek a jegyében 

egyházközségi lelkinapot tartunk december 10-én, szombaton. A program 

10-kor kezdődik a katolikus iskola ebédlőjébe, és az esti 6-os misével zárul. 

Akik jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai 

irodában. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

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. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban 

szombatonként és vasárnaponként este fél 6-tól. 

4. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel fél 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.  

5. 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.  

6. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Szent András apostolt ünnepeljük. 

Szombaton Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja lesz. 

7. 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 

számlaszámra. 

8. Készült egy kiadvány „Ég és föld között” címmel, ami gondolatokat 

tartalmaz a szentmiséről. Az írást kihelyeztük a Templomban, szabadon 

elvihetőek. Olvassuk el, mert segítség lehet az adventi időben is a roráte és 

minden szentmise tudatosabb megélésében! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza:  Isten házába indulunk, * örömtől dobban a 

szívünk. 

 Kálmán Peregrin pasaréti plébános mesél egy férfiről, aki 

munkahelyéről hazafelé tartva, az autóban félútig még a munkahelyi 

dolgokat intézi a telefonján, onnan azonban már csak a feleségével beszél, 

hogy mire hazaér, érzelmileg, gondolataiban is megérkezzék, ne csak 

beessen a családjához, a lakásába. Az advent készületi idő: segít abban, hogy 

felkészülten érkezzünk el a karácsonyi ünnepekre, ne csak beessünk az éjféli 

misére. Krisztus születése az emberiség történetének középpontja: a 

történelmi időszámítás születésével kezdődik. Az egyházi év is Krisztus 

születésével, illetve az arra felkészítő adventi idővel veszi kezdetét. A mi 

életünk számára is mérföldkő hivatott lenni a Jézussal való személyes 

találkozás: ez a mi személyes karácsonyunk, mert amikor Jézus megérintett 

minket, misztikus módon megszületett a szívünkben. Ha az élő Úrral még 

nem találkoztunk, várjuk ezt nagy bizalommal, különösen az adventi időben. 

Ha pedig van személyes istenélményünk, az elkövetkező hetekben 

igyekezzünk visszatérni ehhez az „első szeretethez”, és újítsuk meg az Úrnak 

való teljes önátadásunkat! 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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Meghívás az életre: bevezetés a Tízparancsolatba (1. rész) 

Az Ószövetségi tízparancsolat elmondja, hogy milyen legyen a 

kapcsolatunk Istennel és mit nem szabad cselekedni embertársainkkal. A 

„parancsolat” szó pontosabb fordítása az eredeti héber szerint: „jó tanács, 

ajánlat, segítség.” Mi itt meghívásként használjuk. Az, amit egy szerető Atya 

mond a fiának, aki hosszú útra indul: „Fiam azt tanácsolom, hogy ezen az 

úton menj, ha el akarod érni a célodat.” Vagy: „Meghívlak, jöjj velem, én 

megmutatom az utat, és segítek neked, hogy elérjed a célodat.” Isten 

szabadnak teremtette az embert. Senkit nem akar kényszeríteni, hogy az Ő 

országába lépjen. Annál inkább nem, mert az az ország, amit Ő készített „a 

világ kezdetétől fogva” (Mt 25,34), olyan nagy boldogságot ad, amit el sem 

tudunk képzelni. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem 

fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.” (1 Kor 2,9)  

Ha elhatározod, hogy ebben az országban akarsz örökre élni, akkor 

Isten megmutatja neked az utat. Így született meg a 10 parancsolat, mint 10 

segítség az élethez vezető úton. 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki 

szolgálj! 2. Istennek nevét hiába ne vedd! 3. Megemlékezzél arról, hogy az 

Úr napját megszenteld! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne 

paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen! 9. 

Felebarátod felségét ne kívánd! 10. Se házát, se mezejét, semmiféle 

tulajdonát ne kívánd! A protestáns testvérek az első parancsot kettőbe vették, 

az utolsó kettőt pedig egybekapcsolták, a Biblia alapján. Az ószövetségi 

parancsok a természeti törvények megfogalmazásai. Minden ember 

természetébe bele vannak írva. Tetteink erkölcsi értéke annál nagyobb, 

mennél inkább az Isten iránti szeretetből tesszük meg, amit a parancsok 

előírnak.  

Az Újszövetségben sokkal többről van szó. Elnyertük a Szentlelket, 

Jézus lakik a szívünkben, új teremtményekké lettünk. Itt a cél maga Jézus 

lett! Az Ő követésével, a benne való hittel teljesítjük az Atya akaratát. Az 

Újszövetség a kegyelem vallása: Isten maga jön felénk, hogy újjáteremtsen, 

és Lelkét adja nekünk. Ezért itt az alapvető lelkiismereti kérdés az, hogy 

mennyire élő a Jézussal való kapcsolatunk. (Forrás: Katona István – 

Kunszabó Zoltán Meghívás az életre c. könyve) 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (1. rész) 

Gyerekkoromban nem voltam sosem roratén, felnőtt koromban 

„fedeztem fel”, és beleszerettem a hangulatába. Nagyon szeretem a 

hangulatát, hogy sötétben indulunk otthonról, majd mire kijövünk a 

templomból, világos van. Aztán megszülettek a gyerekek szépen sorban és 

újra lecsökkent a hajnali miséken való részvételem. Idén viszont történt 

valami. November végén egy kicsoportos összejövetel alkalmával Péter atya 

elmesélte, hogy ő péntekenként mindig böjtöl, és ezt a tettét az 

egyházközösségünkért ajánlja fel. Ezen aztán elgondolkoztam: és én mit 

teszek? Aki ismer, az tudja, hogy az én mumusom a korán kelés. Ez sosem 

volt az erősségem. Ekkor eldöntöttem: én a korán kelésemet fogom 

felajánlani Istennek. Szerencsére ebben találtam partnert is magam mellé: a 

lányaimat, akik mindig elkísérnek reggelente. Azt hiszem, hogy a hangulata 

őket is beszippantotta. (Oroszi Zsuzsi) 

Vallásos, templombajáró családba születtem. A rorátékra minden 

évben reggel 6-kor jártunk. Egyszer a gyóntatóm kérte, hogyha reggel 

felébredek, ne lustálkodjak, hanem azonnal ugorjak ki az ágyból. Ettől 

kezdve minden reggel járok templomba, szentmisére. Vonz az orgonaszó, 

vonzanak a Krisztusváró adventi énekek. Öröm látni a bejövő gyerekeket, a 

kedves ismerősöket. Ott ülök a könyvszekrénynél és a szememmel intek, 

hogy örülök, ha jöttök, együtt várjuk Krisztus eljövetelét, amikor magunkhoz 

vesszük őt a szentáldozásban. (Varga Edit) 

Az adventi időszakban minden nap 6:45-kor kezdődtek a roráté, 

vagyis a hajnali szentmisék. Mivel én Tápiószelén élek, nekem nagyon korán 

kellett kelnem ahhoz, hogy időben itt lehessek. Törekedtem arra, hogy szinte 

minden alkalommal eljöjjek, hiszen úgy gondolom, hogy ezek a misék 

családias, meghitt hangulatúak voltak. Hiába volt olyan korán, számomra jó 

érzés volt ministrálni és felolvasni. Öröm volt látni, hogy a Szent Kereszt 

iskola tanulói is gyakran eljöttek és részt vettek a roráté miséken. Eleinte az 

embernek nehéz rávenni magát, hogy felkeljen és meglátogassa Isten házát, 

de aztán boldogan megyünk el a hajnali szentmisékre. Rádöbbentem, ha 

misével kezdem a napot, végig ott lesz velem Isten és az egész napom 

teljesen megváltozik. Az egész hetemet meghatározta az atyák prédikációja 

és sokat elmélkedtem rajtuk. (Pesti Péter Barnabás) 


