
Hirdetések: 

1. A héten elmarad a hétfői Biblia óra és a nyugdíjas klub, a keddi 

katekumen csoportok összejövetele, valamint a szerdai felnőtt katekézis. 

2. Az adventi időben hétköznaponként reggel fél 7-kor roráte mise lesz a 

Templomban, utána szeretetvendégség a közösségi házban.  

3. Az adventi hétvégéken gyónási lehetőséget biztosítunk a Templomban az 

esti misék előtt fél 6-tól. 

4. Az adventi készület jegyében egyházközségi lelkinapot tartunk jövő 

szombaton, amire mindenkit szeretettel várunk. Délelőtt 10-re várjuk a 

résztvevőket a katolikus iskola ebédlőjébe. Elmélkedések után fél 1 körül 

tervezzük a közös ebédünket, majd folytatjuk a programot előadással és 

csoportbeszélgetéssel. Délután fél 5 körül átmegyünk a Templomba, ahol 

szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Este fél 6-tól rózsafüzért 

imádkozunk a Rózsafüzér Társulat vezetésével, majd az esti 6-os misével 

zárjuk a lelkinapot. Akik tudnak, hozzanak süteményt az ebédhez. Akik 

jönnek, feltétlenül iratkozzanak fel a sekrestyében vagy a plébániai irodában.  

5. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Miklós püspökre, szerdán Szent 

Ambrus egyháztanítóra emlékezünk. Csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária 

Szeplőtelen Fogantatásának a főünnepe lesz. Szombaton Xavéri Szent 

Ferenc áldozópap emléknapja lesz. 

6. 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! 

7. Az imaapostolság decemberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy az emberi 

fejlődésért elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, 

akik vágynak arra, hogy elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új 

utakat keressenek a nemzetközi együttműködésre. 
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 

9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 

17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 
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ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza:  Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes 

béke legyen a világ végéig. 

 Az Úrral való személyes találkozás és a Jézussal való kapcsolat 

elmélyítése alapvetően kegyelem, ám ez nem jelenti azt, hogy passzívan, 

ölbe tett kézzel várjuk, hogy ez megtörténjen. Erre figyelmezteti Keresztelő 

János a hallgatóságát: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek 

országa!”(Mt 3,2)  Hogy mit jelent ez konkrétan? A vámosoktól azt kéri, 

hogy ne szedjenek több adót, mint amennyi meg van szabva; a katonáktól, 

hogy ne zsarnokoskodjanak; a farizeusoktól, hogy hagyjanak fel az 

önelégültséggel. Az adventi idő a bűnbánat-tartásról is szól, ami nem öncélú 

lemondásgyakorlást jelent, hanem az életünk megtisztítását. Amikor egy 

helységben sötét van, nem látszik a megbújó kosz, piszok, ám amikor 

világosságot gyújtanak benne, látható lesz minden pókháló, porcica. Avilai 

Szent Teréz ezzel a hasonlattal világítja meg Krisztus közeledését: amikor az 

Úr közel lép hozzánk, az Ő fényében – aki a világ világossága – nyilvánvaló 

lesz a lélek tisztátalansága, minden bűne. Amikor ezt megtapasztaljuk, 

ahelyett, hogy kétségbeesnénk vagy tagadásba menekülnénk, alázkodjunk 

meg, és töredelmes szívvel vessük magunkat az Úr Jézus lába elé. Ő az, aki 

meg tud minket tisztítani. Ez a tapasztalat képes gyökeresen megváltoztatni 

minket. Amikor bűneink megvallása és megbánása átalakít minket, akkor 

teremtük meg a „bűnbánat méltó gyümölcsét” (Mt 3,8). 
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1. parancsolat: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (2. rész) 

Az első parancs ószövetségi szövegében Isten egyértelműen, mint 

szabadító nyilatkoztatja ki magát. Számunkra is szabadító Ő, aki 

Egyiptomból, vagyis a bűn és halál szolgaságából szabadított meg minket. 

Ebben a minőségben tart ránk igényt, hiszen a megváltással az Ő „tulajdona” 

lettünk. Ezenkívül Isten számunkra a minden. Isten a mi Teremtőnk, az Atya; 

Isten a mi Megváltónk, a Fiú; Isten a mi Megszentelőnk, a Szentlélek; Isten a 

mi örök boldogságunk. Isten, aki felfoghatatlanul szeret minket, közösségre 

vágyik velünk, hogy Atyánk lehessen. Ezért kéri, hogy az ember fogadja be 

és imádja Őt. Az első parancs tehát felszólít minket: „Gondosan és éberen 

tápláljuk hitünket és vessünk el mindent, ami vele ellenkezik.” (KEK 2088)  

Mit tilt az első parancs? Azt, hogy az igaz Isten helyett, vagy Ő 

mellette más isteneket, más személyeket, vagy dolgokat imádjunk, és azokat 

tekintsük boldogságunk, egészségünk, erőnk és életünk forrásának. A hamis 

isteneket a Szentírás bálványoknak nevezi. Bálványimádás mindannak 

istenítése, ami nem Isten. (vö. KEK 2113) Bálványimádás az, amikor az 

ember egy teremtményt Istenként tisztel és imád, legyenek azok például 

hindu-istenek vagy démonok (idetartozik a sátánizmus, az ördögimádás), 

vagy a hatalom, a gyönyör, a faj, az ősök, az állam, a pénz, a szexualitás stb. 

Csak Istennek adhatjuk át, és szolgáltathatjuk ki magunkat maradéktalanul! 

Isten tiltja a hamis hitek követésének minden formáját, és az ezekkel való 

minden foglalkozást!  

Segítő kérdések: Hittem-e valaha hamis istenekben (Buddha, Krisna, 

hindu istenek, esetleg egy magam teremtette „isten” stb)? – Elfoglalta-e 

valaha bennem valamilyen dolog az Istent megillető helyet (pénz, hatalom, 

bosszú, szex, élvezetvágy, saját testem, szépségem, tehetségem, stb)? – Volt-

e életemben olyan szenvedély, amely teljesen lefoglalt önmagának 

(alkoholizmus, kábítószer-függőség, játékszenvedély)? – Volt-e kapcsolatom 

hamis vallásokkal, okkultizmussal, mágiával, „szellemi” 

természetgyógyászattal? – Hittem-e olyan tanokban, amelyek ellentétben 

állnak a keresztény kinyilatkoztatással? –Foglalkoztam-e olyan keleti 

küzdősportokkal, amelyek „önmegváltó” filozófiáját is magamévá tettem? –

Mennyire jellemzi imáimat a hálaadás és Isten dicsőítése? – Törekedtem-e 

teljes szívemből imádni Istent? – Napjaimat az Ő jelenlétében élem-e? 

Közbenjárok-e másokért, bajban lévőkért, betegekért, tisztítótűzben 

szenvedőkért? – Olvasom-e rendszeresen a Bibliát? Engedem-e, hogy Isten 

Igéje alakítsa életemet? – Járok-e imaközösségbe? – Imádságomat 

figyelmesen, összeszedetten végzem-e? – Végzek-e elmélkedést reggel, vagy 

este? Figyelek-e az Úrra a napi elfoglaltságaim közben? –Megteszem-e azt, 

amit kér tőlem? – Igyekszem-e örömet szerezni neki? – Kérem-e vezetését, 

tanácsát, segítségét problémáim megoldásában, és emberi kapcsolataim 

nehézségeiben? (Forrás: Katona I. – Kunszabó Z. Meghívás az életre) 

Miért tartom fontosnak a roráte miséket – néhány tanúságtétel (2. rész) 

Számomra mindig egy különleges kegyelem a hajnali rorátékon való 

részvétel. Sötétben indulunk el és ez a sötétség jellemző a világi életre is, 

amikor rohanunk, nem figyelünk oda embertársainkra, amikor az önzés 

uralkodik felettünk, amikor az indulatainkat nem tudjuk kezelni. Ki kell 

lépnünk az én-központú világból. Észre kell vennünk a fényt, az Isteni 

szeretet fényét, ami arra hív minket, hogy cselekedjünk. Ezt a fényt jelzi 

számunkra az adventi gyertyák egyre növekvő fénye. Tetteinkben kell, hogy 

megmutatkozzon az, hogy Isten gyermekei vagyunk, aki annyira szeretett 

minket, hogy Fiát küldte el, azért, hogy újra magához vezessen minket. Jézus 

mutatja meg számunkra a helyes utat. Csak Ő az, aki kiszakíthat minket 

ebből a világból és elvezethet az örök életbe.  

Minden évben arra törekszem, hogy minél mélyebben tudjam átélni 

ezt az időszakot. Tudatosan akartam felépíteni a napjaimat. Segítség volt 

számomra az Országúti Ferencesek Adventi készülete is, amely minden 

napra 3 ponton adott lehetőséget a felkészülésre: Olvasd! Elmélkedj! 

Cselekedj! A reggeli zsolozsma, az adventi készület, és a roráték adventben 

való folytonossága mélyen megérintett. Hálával töltött el, hogy reggelente a 

szentmiséről érkezhettem a munkahelyemre, a gyermekek közé. Törekedtem 

arra, hogy ez a napi cselekedeteimben is megmutatkozzon. Sajnos be kell, 

hogy lássam, ez sokszor nem volt könnyű. A napi terhek könnyen 

kibillentenek ebből a harmóniából, de mégis erőt adott, egy-egy hosszú nap 

végén a lelkiismeret vizsgálat, a zsolozsma és annak lehetősége, hogy holnap 

egy új nap kezdődik. Újra elindulhatok, és újra kezdhetem. Igyekeztem 

minden szentmiséről egy-egy gondolatot magammal vinni és tettekre váltani. 

(Huszárné Millye Betti) 


