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 Zsoltár válasza: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 
 
EVANGÉLIUM Szent Márk Mk 13,33-37 

Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: 
mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek a maga dolgában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren le-
gyen. Legyetek tehát éberek; nem tudjátok ugyanis, mikor jön el a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel; hogy amikor 
váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket. S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!'  
Ez az Isten igéje. 
 

Elmélkedéshez: 
• Mikor vagyok a magam dolgában éber, és mikor alszom? 
• Miért és mikor szoktam imádkozni? 
• Miért tesz különbséget a szöveg a „nektek” és a „mindenki” között? Én melyik körbe tartozom? 
 

 

Advent:   Adventi gondolatok 
A mindennapi rohanó élet ezernyi gondja és tennivalója közben 
szinte észre se vesszük, milyen gyorsan forog az idő kereke: nem 
is olyan régen készültünk a 2010-es év karácsonyára, és íme, alig 
néhány hét, és újra elérkezik az egyházi év egyik legnagyobb 
ünnepe, amikor az Isteni Gyermek érkezésének örülhetünk. 
Ádventi időszak következik, a várakozás ideje. Várjuk a kis 
Jézust, aki meghozta az emberiség részére az örömet és 
üdvösséget. Indokolt tehát, hogy kellő tisztelettel és áhítattal 
készüljünk erre az ünnepre. Az egyháznak ez a célja a karácsonyt 
megelőző, négy hétből álló időszakkal, amely az V.sz.-ban még 
hosszabb ideig tartott. Ám VII. Gergely pápa végérvényesen 
rendezte a karácsonyhoz tartozó ünnepkört. Az előkészületi időt 
négy vasárnapban (illetve négy hétben) határozta meg, amely 
Szent András apostol ünnepéhez (nov.30) legközelebb eső 
vasárnappal kezdődik, és dec.24-ig tart. Az egyház az ádventi 
időben („adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit 
tesz: „az Úr eljövetele”) az Úr hármas „adventusát”, tárja elénk: 
1.) megünnepli Jézus eljövetelét, amikor testet öltött és eljött 
közénk, 2.) figyelmeztet Krisztus eljövetelére, hogy megítélje a 
világot, 3.) elénk tárja Krisztus kegyelmi eljövetelét, hogy az 
emberi lelket a kegyelem ruhájába öltöztesse. Ezen gondolatok 
jegyében kezdjük az ádventi időszakot, amely egyben arra is 
figyelmeztet, hogy próbáljunk emberibb módon élni. Ne csupán 
az anyagias érzések vezéreljenek, gondoljunk arra, hogy a lelkiek 
még fontosabbak. Kellő odafigyeléssel, több megértést 
tanúsítsunk embertársainkkal szemben. Legyünk toleránsabbak. 
Próbáljunk másoknak örömet szerezni. Az ilyenkor szokásos 
ajándékok vásárlása során ne az legyen a fontos, hogy ki milyen 
mélyen tud az erszényébe nyúlni. Egy-egy baráti gesztus, 
közvetlen, baráti beszélgetés, vagy ünnepi hangulat előidézése 
felérhet az ajándékozás tényével. Ilyen szellemben készüljünk az 
elkövetkező hetekre, s akkor joggal kívánhatunk egymásnak 
nagyon boldog karácsonyi ünnepeket.      Holop Géza 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

Advent - Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS CSA-
LÁDI KÖRBEN 
A zöldellő koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján, 
–vagy szombat este, amikor a koszorú körül összejött a család, 
minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya 
fénye világítson. Az imádságot lehetőleg az édesapa vezesse, az 
elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek ol-
vassa fel jól érthetően. 
 

I. Vasárnap 
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. ÉNEK: Harmatoz-
zatok...(az éneklés alatt gyújtsuk meg a gyertyát) ELMÉLKE-
DÉS: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, 
amely több évszázadon át az ószövetség sötétségében pislákolt. 
"Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én 
majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr" (Zak 2,10). Ma-
gunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. 
Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a 
sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten 
ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétség-
ben. Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: 
Krisztus! Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi remé-
nyünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az em-
bereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, 
Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te 
is nagylelkű vagy velünk szemben!  
AZ ÉDESAPA vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő 
imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az 
igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és 
a halál árnyékában ülnek.  
APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... 
Üdvözlégy... BEFEJEZÉSÜL ének: Ébredj ember mély álmod-
ból" vagy egy más ismert adventi ének. 
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Advent - ismeret:  Az adventi koszorú  
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az 
adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német 
evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 
23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában 
fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával 
díszítenek. A gyertyák színe katolikus vallásban egy rózsaszín 
kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent 
színe a lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe. A koszorú négy 
gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második 
és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet 
szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánat színe, a lila 
az adventi felkészülés során ugyanis ugyanúgy 
önmegtartóztatással, bűnbánattal készülnek a keresztények a 
közelgő karácsonyra, mint húsvét előtt. A rózsaszín gyertya pedig 
a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt jelenti, az öröm színe a 
fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor rózsaszín lesz belőle. Az 
elvilágiasodott szokások szerint azonban, ma már sokfelé 
különböző színű gyertyákkal díszítik az adventi koszorút, zöld, 
sárga, kék, fehér, arany, ezüst, narancssárga és szinte bármilyen 
színű, de ilyenkor ajánlott megfelelő színű szalagdíszítéssel 
jelezni az előzőleg említett liturgikus színeket. A gyertyákat 
vasárnaponként (vagy előtte szombat este) gyújtják meg, minden 
alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban 
a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy 
gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya 
szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák 
egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy 
közösségre is utalnak: 
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a 
megváltást (hit); zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük 
származik a Messiás (remény); Keresztelő Szent János – aki 
hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek 
szívéhez (szeretet); Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – 
rózsaszín gyertya). 
Advent- Koncert meghívó: 
2011. december 3-án, szombaton a hagyományos 17 órai Széchenyi 
téri gyertyagyújtást az esztergomi Belvárosi Plébániatemplomban a 
IX. ADVENTI HANGVERSENY  követi. Fellépnek: 
Murvai Nóra  - orgonaművész 
Magyar Szilvia - operaénekes 
Rózsár Brigitta - orgonaművész 
 
Villányi Zsol t írásait Müller László  tolmácsolja 
Felcsendülnek J.S. Bach és Antalffy-Zsíross Dezső művei,  
valamint Gustav Merkel orgona négykezese.  Belépés ingyenes. 
Imádság:    Úrjövet 
Ó, csodálatos, harmatos hajnal! Angyali üdvözlet! 
Öröm a megtestesülés miatt. 
Az élő hit remél -ez a Krisztusi hit- mely erősebb a halálnál. 
Szeretetben gyarapodni és gazdagodni vágyunk, miközben várunk 
Reád Emmánuel. 
Eljön értem s érted a mi testvérünk Jézus, földi életünk értelme! 
Szent Ádvent-készüljünk az Úrral való találkozásra. 
Örvendezzünk szenvedéseink közepette is, hisz az öröm igazi 
közösséget teremt. 
S ne akarjunk nagylelkűbbek lenni Istennél mivel a legnagyobb 
ajándékot Tőle kaptuk- Önmagát küldte el nekünk a mi Urunkban 
Jézus Krisztusban- a MEGVÁLTÓT!   Vjatrák Anna 
Velünk történt-rovat:   TŰZ találkozó 
Budapesten rendezték meg az Új Jeruzsálem Közösség 
szervezésében a találkozót. Plébániánkról két autóval mentünk a 
késő délutáni eseményre. A rendezvényről szeretném elmondani, 
hogy ez egy évenként több alkalommal megrendezésre kerülő 
program. Kiknek szól? Mindazoknak akik még igazán, szívből 
még nem tudták átadni önmagukat Istennek a Szentlélek által. Az 
alkalom a jelenlévő több mint száz résztvevő közös énekléssel, 
imádsággal, Isten dicsőítésével közelebb kerülni Isten 
szeretetéhez. Sokan a megtérésük küszöbén álltak, sokan pedig  
 

 

Istenhez vezető útjuk fontos lépésére készültek. A közös dicsőítés 
után a közösség tagjai és vezetői tanúságtételekkel, majd tanító, 
buzdító szavakkal segítették a szíveket az Isten tapasztalat felé. 
Közös imádság keretében hívásként hangzott el, hogy aki szeretné 
megtenni életének és hitének tanúságaként, vágyaként megtenni a 
lépést Isten szereteté felé, azok valóságosan is lépjenek előre az 
értük imádkozók felé. Meglepően sokan indultak meg, miközben 
közös énekléssel és imádsággal kísértük őket. Nagyon sok 
résztvevő belső életének, lelkének nagy lépését tette meg. Sok 
könny és sok örömteli arc és hálaima jelezte, hogy a Szentlélek 
jelenlétét közöttünk. Számomra már nem volt szokatlan és 
újdonság ez az alkalom, mivel – ha tehetem - igyekszem eljutni 
ide. Számomra fontos megújulás és Isten erejével való töltekezés 
egy-egy ilyen alkalom, ahol a hétköznapok mellett egy nagy közös 
együttlétben éljük át az Istenben való elmélyülést, „lelki 
zuhanyozást”. Ha megkérdezik tőlem, hogy mit adott, mit hoztam 
magammal erről a programról, akkor azt mondom, hogy olyan 
lelki megújulást és felfrissülést kaptam, ami megint jobban élővé, 
erővel teltebbé teszi magam és Istenemmel való belső 
kapcsolatomat.            Tóth László. 
Hét ünnepei:  
November 30. szerda: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep) 
December 03. szombat: XAVÉRI SZENT FERENC 
Meghívót kapunk: Adventi egyházzenei hangverseny lesz a 
kerektemplomban, december 4-én 19 órai kezdettel. A Monteverdi 
Kórust hunyadi Zoltán vezényli. 

HIRDETÉSEK  
+ November 28-án, hétfőn, de. 10 órától megint lesz baba-mama 

klub a plébánia tanácstermében. Szeretettel vár minden 
érdeklődőt Lestákné Győrffi Diána. 

+ Ezen a vasárnapon kezdődik plébániánk képviselőinek 
választása. A jelenlévő testvéreket kérjük, hogy azt osztást 
végzőktől vigyenek magukkal szavazó lapot, illetve a szülők 
további szavazólapokat is vigyenek a gyermekeik számának 
megfelelően. A kitöltött íveket a következő vasárnap hozzák 
magukkal a misére, ahol átveszik azokat tőlük a 
szavazatszámláló testvéreink.  

+ 2011. december 3-án, szombaton, 18 órától a Kórház 
Kápolnában taize-i imaóra lesz. Az imaóra után a Kolping 
Házban beszélgetés, társasjáték! Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Adventi gyertyagyújtás az esztergomi főtéren a 
Szentháromság- szobornál minden adventi szombaton 17h-tól 
lesz. Következő alkalommal Ágoston Csaba tiszteletes úr 
fogja a közös imádságot tartani, majd vegyünk részt a Malom 
műhely adventi koncertjén a Plébániatemplomban! 

+ Roráté misék advent hétköznapjain a Szent István kápolnában 
reggel fél hét órakor (6.30h) lesznek. A Belvárosi 
Plébániatemplomban 19:00-kor Igeliturgiák lesznek, kedd és 
szombat kivételével, amikor nem lesz Istentisztelet 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások szá-
mára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, az ottho-
ni adventi koszorút, amin ég az első gyertya. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 19 órakor Igeliturgia a Téli 
Kápolnában;(változás!!!) Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 7 óra, Rorate-mise; ½ 8 óra, Szentmise; 
Szombat: 18 óra (előesti) 
Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 

megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Tel./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

e-mail: harangszo@egomnet.hu 


