
Hirdetések: 

1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián. 

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

Templomban, utána szeretetvendégség a közösségi házban.  

3. Az adventi készület jegyében hétvégenként gyónási lehetőséget 

biztosítunk a Templomban az esti misék előtt fél 6-tól. Használjuk ki ezeket 

az alkalmakat, hogy elvégezzük a karácsonyi szentgyónást! 

4. Jövő szombaton délelőtt a gyermekek és fiatalok gyóntatása lesz a 

plébánián. Küldjük a gyermekeket, hogy mindegyikük végezze el a 

karácsonyi szentgyónását. 

Ugyancsak szombaton délután fél 4-kor a szokásos karácsonyi 

kórushangversenyre kerül sor a Templomban. Mindenkit szeretettel várunk! 

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Guadalupei Boldogságos Szűz 

Máriára, kedden Szent Lúcia vértanú szűzre, szerdán Keresztes Szent János 

egyháztanítóra, csütörtökön Boldog Brenner János vértanúra emlékezünk.  

6. 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! 

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. 

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

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 3. VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza:  Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 

  Mohamed a Nyugat-Afrikai Ghánában született, muzulmán volt. 

Mohamed süket volt. 2015-ben felutazott a fővárosba, Accrába, hogy 

meglátogassa a testvéreit. A találkozás után hazaindult. Mivel lekéste a 

vonatot, kiment a főtérre, lefeküdt az egyik padra, hogy aludjon egy kicsit a 

következő vonat indulásáig. Az álomból egy hatalmas robbanás zaja verte 

fel. Ezután már mindent hallott. A téren, nem messze onnan, ahol pihent, 

nagy tömeg gyűlt össze egy gyógyító alkalomra. Mindebből semmit sem 

érzékelt előzőleg süketsége miatt. De gyógyulását követően közelebb ment, 

hogy megnézze az eseményt. Végül a színpadon kötött ki, ahol elmesélte 

csodás gyógyulását. Ekkor mondták neki, hogy Jézus adta vissza a hallását. 

Ott helyben megvallotta hitét Jézusban mindenki előtt – merész cselekedet 

egy muzulmán számára, akinek a hitehagyása az életébe is kerülhetett volna. 

Mindezzel nem törődve átadta az életét Jézusnak. Pár hónappal később pedig 

beiratkozott egy bibliaiskolába azzal a szándékkal, hogy jobban megismerje 

az új hitét és Krisztust hirdethesse másoknak is.  

Arra a kérdésre, hogy „te vagy az eljövendő, vagy mást 

várjunk?” Jézus a következő választ adja János tanítványainak: „Vakok 

látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak 

feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.” (Mt 12,5) 

Jézus működését erőmegnyilvánulások kísérik, ezek hitelesítették a szavait. 

Miattunk tesz csodákat, hogy hitre ébresszen minket. Ahhoz, hogy el tudjunk 

köteleződni Krisztus mellett, nekünk is szükségünk van arra, hogy 
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megbizonyosodjunk: Ő az igaz Isten, aki hatalmasabb minden más 

istenségnél: erősebb Úr, mint a kábítószer, az alkohol, a pornográfia, az 

erőszak hamis istenségei. Ő a mi Megváltónk és Szabadítónk, aki meg akarja 

mutatni nekünk is, hogy bátran rábízhatjuk magunkat, átadhatjuk neki 

életünket, mert nála van legjobb kézben mindaz, ami, és aki fontos nekünk. 

Az Úrral való személyes találkozás vágyát pont az a felismerés tudja 

feléleszteni, hogy belátjuk: nála nélkül semmit sem tehetünk, vele viszont 

mindenre képesek vagyunk. 

Meghívás az életre: 2. parancsolat: Az Úr nevét hiába ne vedd! (3. rész) 

A „név” a Bibliában egyet jelent a személlyel, akit képvisel. A 

második parancs arról szól, hogy add meg Istennek az Őt megillető 

tiszteletet! Isten kimondhatatlanul több mint az ember. Ő a Szent, a 

Mindenható, a Fölséges, az „Emésztő tűz,” a Végtelen Isten. Mint ember: 

„még saruszíját sem vagyok méltó megoldani”(Jn 1,27) – mondta Keresztelő 

János. Amikor Isten megnyilatkozik a Hóreb hegyén tűzben és 

mennydörgésben, a nép félelme leírhatatlan. Izajás próféta meghívásakor (Iz 

6,1-6) fél, mert meglátta trónján a Királyt. Jézus működése során, amikor 

nagy jeleket és csodákat tesz és megnyilatkozik benne az isteni hatalom, a 

népet félelem tölti el (Mt 9,8). A béna meggyógyítása után: „félelem fogta el 

a népet és dicsőítette az Istent.” A megdicsőült Jézus megjelenése 

félelemmel tölti el János apostolt (Jel1,14-16). Isten jó hozzánk, ő a mi 

Atyánk, mégis félelmetes a nagysága és hatalma! A második parancsolat 

tanítása szerint mindig tudatában kell lennünk annak, hogy kicsoda a mi 

Istenünk, és hogy kik vagyunk előtte mi. Jó, ha van bennünk helyes 

istenfélelem. Ez biztosítja, hogy ne használjuk méltatlanul, káromolva, vagy 

saját céljaink elérése érdekében Isten nevét.  

Mit tilt a második parancs? 1. A káromkodást: gyűlölködő, durva, 

mocskos szavak kimondását, vagy a gondolati felidézését Istennel 

kapcsolatban. Ehhez hasonlóan az Istenhez tartozó személyek, dolgok 

káromlása is káromkodás. Ilyen például: az Egyház, a szentek és Mária, vagy 

a szentségek gyalázása, a Szentírás kigúnyolása. 2. Isten nevének méltatlan 

használatát: ha Isten nevét meggondolatlanul, ok nélkül, a kellő tisztelet 

nélkül, vagy a saját döntéseim, céljaim alátámasztására használom. Például: 

Isten (Atya, Fiú, Szentlélek) nevének emlegetése méltatlan tréfálkozásban, 

viccekben. Saját önző gondolataimra, szavaimra, szándékaimra azt mondom: 

„biztos ez az Úr akarata”, anélkül, hogy bizonyosságom lenne erről. Nem 

szabad Isten nevével „takarózni”, amikor rosszat teszek, például: „azért nem 

dolgozom, mert Isten nem indít rá” (Isten tanúként hívása a rosszra). 3. A 

hamis esküt, amelyben Isten nevére esküszöl olyan dologban, amiről tudod, 

hogy nem igaz. Vagy Isten nevében ígéretet teszel olyanra, amit nem akarsz 

megtenni. Ha te, mint Isten gyermeke ígérsz valamit, amit nem teljesítesz, 

ezzel az Urat járatod le a nem hívők előtt.  

Segítő kérdések lelkiismeret vizsgálathoz: Káromoltam-e szóban vagy 

gondolatban Istent? – Tréfálkoztam-e méltatlanul Isten, vagy a Hozzá tartozó 

szent dolgok nevével? Próbáltam-e igazolni, mentegetni magam az Úr 

nevének felhasználásával? – Esküdtem-e hamisan? – Volt-e, hogy az Úr 

nevében másoknak tett ígéreteket nem tartottam be? – Isten nevét tisztelettel 

mondom-e ki? Vannak-e olyan szólásaim, mint például: „isteni ebédet 

ettem”, vagy: „a barátom egy isteni pofa”, „istenbizony nem én tettem”. – 

Isten nevének hiába vétele az is, ha valaki okkult cselekedeteihez feszületet, 

szentképet használ. Vettem-e részt ilyen cselekedetekben? – Isten nevét 

hiába veszi az is, aki saját haszna érdekében beszél róla: rábeszél valakit egy 

áru megvételére, vagy egy politikai pártba való belépésre, egy kárt okozó 

szerződés megkötésére. Tettem-e ilyent? – Isten nevét hiába veszi az is, aki a 

bűn elkövetésére hívja segítségül Istent: például Istenem segíts, hogy bosszút 

álljak ellenségemen. Tettem-e ilyent? Mivel a keresztény szó azt jelenti, 

hogy a Szentlélek által felkent (krisztusi személy), szégyent hozunk Krisztus 

nevére, amikor bűneinkkel másokat megbotránkoztatunk. – Isten nevét hiába 

veszi az is, aki olyan filmet néz meg, esetleg olyat terjeszt, amely kigúnyolja 

Istent, vagy Jézust hamis, és tiszteletlen beállításban ábrázolja. Néztem-e 

ilyen filmet? (Katona István – Kunszabó Zoltán Meghívás az életre c. 

könyve) 
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- Nos, a gyerekéről egyetlen pozitív dolgot tudok elmondani. - Mi az? - Hát... 

az osztályzatait elnézve biztos vagyok benne, hogy nem szokott puskázni... 


