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Olvasmány: Dán 7, 13–14 Evangélium: Lk21,25-28.34-36 Szentlecke: Jel 1,5-8 

Advent 1. vasárnapja 

 
Jövő vasárnap: Advent 2. vasárnapja: olvasmány: Bar 5,1-9; szentlecke: Fil 1,4-6.8-11; evangélium (Lk 3,1-6): Tibériusz császár 
uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes pedig Galilea negyedes fejedelme, 
Fülöp, a testvére Itúrea és Trachonitisz tartomány negyedes fejedelme, és Lizániász Abilína negyedes fejedelme, Annás és Kaifás 
főpapok alatt, elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában. S ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat 
keresztségét a bűnök bocsánatára, amint írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztában kiáltónak szava: »Készítsétek az 
Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet betöltenek, minden hegyet és halmot elhordanak; ami görbe, egyenes lesz, a 
göröngyös pedig sima úttá: és meglátja minden test Isten üdvösségét.«” 
 
Elmélkedéshez: 
• Hogyan készülök Karácsony ünnepére, Krisztus születésének ünnepére? Készülök-e egyáltalán? 
• Fontosnak tartom-e, hogy lelkemet előkészítsem Krisztus befogadására? 
• Hogyan teszem egyenessé, ami göröngyös a lelkemben? 
 
 

VÁLTOZÁS! Kedves testvérek! A hírlevél fejléce alatti sorban a 
mostani vasárnap szentírási szakaszai vannak jelezve. A külön 
jelezett szakaszok és elmélkedést segítő kérdések a következő hét 
vasárnapjainak megfelelő szakaszai. Ennek a változtatásnak oka, 
hogy a szakaszok tatalmát előre megismerve, elmélkedő 
kérdésekre választ keresve, lélekben felkészültebben érkezzünk a 
vasárnapi szentmisére. 
 

Advent - Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
CSALÁDI KÖRBEN (otthoni, családi liturgiához segítség) 
A zöldellő koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján, 
vagy szombat este, amikor a koszorú körül összejön a család, 
minden fényt oltsunk el, hogy minden vasárnap eggyel több 
gyertya fénye világítson. Az imádságot lehetőleg az édesapa 
vezesse, az elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb 
gyermek olvassa fel jól érthetően.  Advent 1. vasárnap: 
APA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. ÉNEK: 
Harmatozzatok...(az éneklés alatt gyújtsuk meg a gyertyát) 
ELMÉLKEDÉS: 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). Magunkon tapasztaljuk, 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 sötétségben. Egyetlen vigaszunk, 
eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus! Köszönjük Jézus, 
hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a 
Fiát, Krisztus a Lelkét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk 
mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy 
tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk! 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 álmodból vagy egy más ismert adventi ének. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 
 

 
Ismeret-rovat: Az adventi koszorú és gyertya 
Adventre a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni. 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. Az 
adventi felkészülés során ugyanúgy önmegtartóztatással, 
bűnbánattal készülnek a keresztények a közelgő Karácsonyra, 
mint Nagyböjtben Húsvétra. A rózsaszín gyertya a küszöbön álló 
ünnep fölött érzett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér, de ha ez 
lilával keveredik, akkor rózsaszín lesz belőle A világító gyertyák 
számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet 
Isten Jézusban a várakozónak ad Karácsonykor. 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: 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). Szerk. 
 
 
Szentatya imaszándéka decemberre: 
 
Általános imaszándék: hogy a világon otthontalanul vándorlók 
nagylelkű és hiteles szeretettel teljes befogadást nyerjenek – 
különösen a keresztény közösségekben. 
Missziós imaszándék: Krisztusért, minden ember világosságáért 
hogy Krisztus a Betlehembe vezető fény ragyogásával 
mutatkozzék meg minden ember előtt, amely Egyházának arcában 
tükröződik vissza.  
Bíborosi imaszándék: Hogy a hívő emberek szeretettel adják to-
vább az evangélium örömhírét saját családjukban, különösen a 
közös imádság és legnagyobb vallási ünnepeink otthoni előkészí-
tése és átélése terén. Hogy a katolikus családok a karácsonyfa 
alatt betlehemet is állítsanak, szenteste pedig olvassák fel Jézus 
születésének történetét, közösen imádkozzanak és énekeljenek. 
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Gondolat-rovat (adventi hangulat): Életre szóló élmény 
Sok-sok esztendeje egyszer korgó gyomorral, üres zsebbel virradtunk 
karácsony napjára. Kopogtak. Kinyitottuk az ajtót és egy férfi lépett 
be óriási élelmiszeres csomaggal. Nem hittünk a szemünknek.  
- Ki maga és honnan jött? – csodálkozott apám. 
- Egy barátjuk küldött – válaszolta az idegen –, aki tudja, hogy 
nélkülöznek, de visszautasítanák a közvetlen segítséget, ezért küldött 
engem. Kellemes ünnepeket! 
- Nem, ezt nem fogadhatjuk el – szabódott apám. 
- Pedig kénytelenek – felelte az ismeretlen férfi, sarkon fordult, és 
behúzta maga mögött az ajtót. 
Ez az élmény maradandó hatást gyakorolt az életemre. Megfogadtam, 
hogy egyszer majd én is viszem annyira anyagilag, hogy másoknak 
ugyanígy segíthessek. Tizennyolc éves koromra kialakítottam a 
magam karácsonyi rituáléját. Mivel szeretem a kötetlen 
megoldásokat, azt találtam ki, hogy egyszerűen bevásárolok egy vagy 
két család számára elegendő élelmiszert, azután küldöncnek öltözve 
felkeresem a legszegényebb környéket és találomra becsöngetek 
valahova. Az ajándékba mindig elrejtettem egy levelet, amelyben 
leírtam gyerekkori élményemet. Számomra ez az évente ismétlődő 
szertartás nagyobb gyarapodást jelent minden pénznél, amit valaha 
kerestem. Forrás: internet/levlista 
 

Ismeret-rovat: Szent Miklós élete, legendái, csodatételei 
Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy 
gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele 
csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány 
tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt 
hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához, Patara város kolostorába 
költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt 
megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi 
hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására 
szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, 
segítőkészségének híre messze földre eljutott. 52 évig volt püspök. 
Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése 
miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspöküknek, de még 
vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek 
megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, 
miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes 
egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került 
az egyházzal, halála után ezért az engedetlenségért egy időre ki is 
tagadták az Egyházból! Minden este órákig sétált a városka utcáin, 
beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a 
legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy 
elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő 
falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon 
vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy 
tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. 
Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. 
Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött keszkenőjébe, és 
bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év 
múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a 
második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s 
akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. 
Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az 
ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a 
nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány 
éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és 
az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni – mivel 
mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák –, hogy maga a Télapó 
jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a 
titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb 
lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi 
aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy 
szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, 
hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-
én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen 
megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az 
adakozásaiért a nép elnevezte Noel Baba-nak, ami azt jelenti: 
Ajándékozó Apa. Csodatételei közt emlegetik még három ártatlanul 
halálra ítélt ifjú megmentését, valamint három megölt gyermek 
feltámasztását. Tisztelete a bizánci, majd a kopt egyházban 
bontakozott ki a hatodik században – azóta ülik temetése emléknapját 

december 6-án –, majd átterjedt Itáliába is. Ereklyéinek az olasz Bari 
városába vitele után, 1087-ben vált valóban egyetemes szentté. Szent 
Miklós lett tehát a Mikulás-figura atyja, akinek nevében szerte a 
világon megajándékozzák a gyermekeket. Összeállította: Szerk. 
 

Beszámoló-rovat:   Ünnepélyes fogadalomtétel 
Koronkai Zoltán SJ november 25-én, az esti nyolcas egyetemista 
misén tette le ünnepélyes fogadalmait. A Jezsuiták budapesti 
templomát teljesen megtöltették a fogadalomtételi misére érkező 
hívek. Esztergomból, Zoli szülővárosából is többen tudtunk eljutni 
erre az alkalomra. Nagyon megható volt a sok pap koncelebrálásával 
megtartott mise, melyen a prédikáció és a fogadalom tétel szövege 
közötti párhuzam nagyon megfogta a jelenlévőket. A szertartás végén 
a Zoltán atya nagy szeretettel üdvözölte az alkalomra érkezőket és 
majd mindenki számára köszönetet mondott azokért az imákért, 
melyek segítették őt abban, hogy életében eljusson ehhez az 
eseményhez. Természetesen a köszönet szavai után néhány inspiráló 
és buzdító mondatott mondott még a jelenlévőknek, így személyes 
útravalóval indultunk ki a templomból. A szertartás után mindenkit 
invitáltak a Párbeszéd Házába, ahol egy kötetlen beszélgetés 
keretében tudtunk néhány szót váltani a sok ismerőssel és az 
”ünnepelt” Zoltán atyával. Meglepetésünkre a volt plébánosunk –
Tóni atya– is részt vette a szertartáson, aki éppen Beregszászból a 
mise előtt érkezett. Így egy kis esztergomi különítményként adtuk át 
jókívánságainkat Koronkai Zoltánnak.  Szerk. 

Hirdetések 
+ December 2-án, vasárnap, 3-án, hétfőn és 4-én, kedden az este 
7 órás szentmisék keretében lesz az adventi triduum Szabon 
Gábor atya vezetésével, aki a misék alatt gyóntatni is fog. 
+ Rorate szentmisék lesznek a Belvárosi templomban 
hétköznaponként reggel 6 órakor, péntekenként gyónási lehetőség 
is lesz a szentmise alatt. 
+ Advent szombatjain, délután 5 órakor közös gyertyagyújtás 
lesz a Főtéren. 
+ A Nyugdíjas Klub következő összejövetele december 6-án, 
csütörtök ön, délután 3 órakor lesz. 
+ December 3-án, hétfőn, délután 5 órakor kerül sor a 
Helischer József Városi Könyvtárban a Könyvtári beszélgetések 
következő alkalmára, ahol a vendég Bozsik gazda kertészeti és 
életviteli szaktanácsadó lesz. 
+ A vízivárosi közösség adventi lelkinapja december 16-án 
vasárnap lesz Frankó Tamás atya vezetésével. A ½ 9-es 
szentmisével kezdődik, és ½ 11-kor folytatódik a Szent Adalbert 
központban. Jelentkezni Erős Gyöngyinél lehet mise után, vagy az 
eros@freemail.hu email címen. 
+Jövő vasárnap a gyerekekhez a 10 órás szentmisében ”vendég” 
érkezik, kérjük a családokat, hogy a gyermekeikkel ezt a misét 
preferálják! 
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás 
gyermekek rajzolják le, az adventi koszorút a meggyújtott első 
gyertyával. 
 

A héten temettük: Jakus Ferencné Ságy Jolánt 
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
hétfő - péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra  
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti) 
Zárdatemplom:  hétfő - vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30: szentségimádás (Szt. István) 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu 
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