Harangszó
XVI. évf. 44. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Bar 5, 1-9

Evangélium: Lk 3, 1-6

2012. december 9.

Szentlecke: Fil 1, 4-6.8-11

Advent 2. vasárnapja

Jövő vasárnap: Advent 3. vasárnapja, öröm vasárnapja: olvasmány: Szof 3, 14-18a, szentlecke: Fil 4, 4-7, evangélium: Lk 3,10-18:
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket
ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így
szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a
katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én
csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ô majd Szentlélekkel
és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát
meg olthatatlan tűzben elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.
Elmélkedéshez:
• Keresztelő János melyik tanácsát tudom a magamévá tenni? Melyiket követhetném?
• Van-e bennem igazi öröm Krisztus érkezésével kapcsolatban?
• Tudom-e, akarom-e szelíden, alázattal várni Őt?
VÁLTOZÁS! Kedves testvérek! A hírlevél fejléce alatti sorban a
mostani vasárnap szentírási szakaszai vannak jelezve. A külön
jelzett szakaszok és elmélkedést segítő kérdések a következő hét
vasárnapjának megfelelő szakaszai. Ennek a változtatásnak az
oka, hogy a szakaszok tartalmát előre megismerve, elmélkedő
kérdésekre választ keresve, lélekben felkészültebben érkezhetünk
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 2. vasárnapja:
Keresztvetés, ének: Harmatozzatok v. adventi ének (ének alatt
gyújtjuk meg a gyertyákat)
ELMÉLKEDÉS: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi
koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztusra utal. Ezzel az egyik Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második
eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk
második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott
kegyelmekkel? Súlyos kérdés! Boldog akit készen talál, amikor
megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók.
Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével
és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz! IMA: Ó népek Királya, vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál! APA:
Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
BEFEJEZÉS: egy adventi ének.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

A városokban ma már elfeledőben lévő szokásról szeretnénk
ismeret rovatunkban szólni, mely a mai életünkben segíthetné a
családok közötti kapcsolatok erősödését a közös imádság és Isten
jelenléte által.
Ismeret-rovat: Szentcsalád-járás (vagy szentcsalád-kilenced): a
karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődő szálláskeresés.
A XX. sz. elején született, egyrészt a Maria gravidatos késő
barokk ünnepéből (Expectatio partus B. Marie Virginis:
december 18.), másrészt a karácsonyi játékokból. A szálláskereső
Szent Család tiszteletére 9 család összeáll, hogy december 15-től
karácsony estéig naponta felváltva a Szent Családnak, illetve a
Szent Családot ábrázoló képnek szállást adjanak. A képet a
rendező énekesasszony vagy maga hinti meg szenteltvízzel, vagy
a pap áldja meg. A soros családban már kész a házi oltár égő
mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi családok is
összegyülekeznek, amikor esti Úrangyalára harangoznak. (Este 8
óra) Amikor a szentkép az új családhoz érkezik, letérdel a
háznép, miközben megfelelő szövegezésű imádságokat
mondanak. A képet a házi oltárra helyezik, meggyújtják előtte a
mécsest, amely mindaddig ott ég, amíg a képet másik családhoz
nem viszik. A szentkép előtt rendesen ájtatosságot is szoktak
végezni: a lorettói litániát, Szent József vagy Jézus Szíve
litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent Család
oltalmába. Közben természetesen énekelni is szoktak megfelelő
énekeket. A házbeliek napközben is föl-fölkeresik a képet, hogy
rövid fohászkodással üdvözöljék. Ilyenkor rendszerint valami
szegény gyermekes családot meg is szoktak ajándékozni, mintha a
Szent Családnak adnák.
Forrás: Katolikus Lexikon
Szentcsalád-járás (szöveg)
Bejövők: Békesség e háznak, akik fogadják és minden lakójának.
Vendégek: Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet
ád. Nincsen, aki befogadja Őt, ki Égnek, s Földnek Ura. Az idő
már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár
hiába Betlehemnek városába. Legalább ti, jó emberek fogadjátok
a Kisdedet! Házatokra szent áldás száll, ha betér az égi Király. Ne sírj
tovább, Szűz Mária ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi
megosztjuk, a Kis Jézust befogadjuk.
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Egyik gyermek: Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, és vele fogadjátok
szívetekbe a megtestesült Ige áldását, Szent Anyjának, Máriának
alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét!
(Elhelyezik a képet, majd gyertyát gyújtanak előtte.)
Ének: (Imakönyv: Isten gyermeke vagyok, Hozsanna, Szent vagy, Uram!)
9. sz. ének: (csak szöveggel is mondható) Ébredj ember, mély álmodból,
megszabadulsz rabságodból. közelít már üdvösséged, eltörlik már
minden vétked. Elküldé az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát,
kinek tiszta szűz méhébe, alászállt az örök ige.
Másik gyermek: (akikhez a képet vitték) Szeretettel és tisztelettel
fogadjuk a Szent Családot. Kérjük hozzon e ház lakóinak szent örömet és
békességet, hogy méltó szívvel várjuk Karácsony ünnepét!
Szabadon választható: Szentírási rész: Lk. 1, 39-56; Azokban a
napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett.
Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet
meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és
Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: Áldottabb
vagy Te minden asszonynál, és áldott a Te méhednek gyümölcse.
Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám? Amint fölhangzott
fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben.
Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
Neked. – Erre Mária így szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon
szívem Üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló
leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem mindennemzedék. Mily
nagy dolgot művelt velem Ő, a hatalmas és a Szent! Irgalma az
istenfélőkre száll, nemzedékről nemzedékre. (rövid csend)
Vagy: mondható egy tized rózsafüzér, valamelyik örvendetes titokkal,
vagy a Szent József litánia
2. sz. ének: Harmatozzatok, égi magasok! Téged vár epedve a halandók
lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! Mert az emberek ott tévelygenek, Hol te
égi fényed útján nem vezérled Őket édes Üdvözítőnk.
A Mennyei Atya elküldte a Megváltót, mondjuk el örömmel a
Miatyánkot! Miatyánk...
Házigazda: Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat!
Mind: Add meg nekünk a Te üdvösségedet!
Házigazda: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Mind: Kiáltásunk jusson eléd!
Házigazda: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy
mi, akik szent Fiad születését várjuk, egykor örömmel nyerjük el
örökkévaló ajándékaidat is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké!
Amen.
Záró ének: valamelyik adventi ének

Gondolat-rovat (adventi hangulat): Volt egy időszak az életemben,
úgy húsz évvel ezelőtt, amikor taxisofőrként kerestem a kenyerem New
Yorkban. Igazi cowboy-élet volt, nem volt főnököm. Mint a szerencsejátékos, annyira élveztem, hogy minden egyes új utas más és más, előre
megjósolhatatlan élményt tartogatott: pont, mint amikor kockát dobsz a
játékteremben. Amire nem számítottam, hogy az autóm elkezdett amolyan gyóntatófülkeként is üzemelni. Éjszaka vezettem, nem láttam az
utast, csak mentünk, mindig két idegen az éjszakában, és hallgattam,
ahogy alkalmi útitársam az életéről mesél. Olyan bensőséges dolgokat
osztottak meg velem, amelyekről fényes nappal, szemtől szemben biztosan nem beszéltek volna. Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre és
dudáltam. Néhány perc várakozás után megint megnyomtam a dudát. Ez
volt aznapra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon voltam, hogy inkább
hazaindulok. De aztán mégis inkább kiszálltam, elsétáltam az ajtóig és
becsöngettem. - Egy pillanat – válaszolt egy törékeny, idős hang odabentről. Hallottam, hogy valamit vonszolnak a padlón. Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-forma, aprócska asszony állt előttem. Kartonruhát viselt és kis kalapot, kalaptűvel. Úgy nézett ki, mintha egy régi,
fekete-fehér filmből lépett volna ki. Mellette egy kis bőrönd pihent.
Ahogy benéztem a lakásba, olyan volt, mintha évek óta senki sem lakna
benne. A bútorokat fehér lepedőkkel terítették le. Nem voltak órák a falakon, egyetlen kép vagy dísztárgy sem a polcokon. A sarokban egy kartondoboz árválkodott, mindenféle fotókkal és vázákkal teletömve. - Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeretnék néhány percre egyedül maradni. Aztán, ha Ön is úgy gondolja, visszajöhetne értem, hogy lekísérjen
az autójáig. Nem vagyok valami jó erőben. Miután beraktam a bőröndöt
a csomagtartóba és visszaértem, belém karolt. Lassan, nagyon lassan
odasétáltunk a taximhoz. Közben végig a kedvességemért hálálkodott. Semmiség – feleltem. Minden utasommal úgy bánok, ahogyan mástól is
elvárnám, hogy az édesanyámmal bánjon. Milyen jó fiú maga! – mondta,
ahogy beült a hátsó ülésre. Odaadta a címet, aztán megkérdezte: - Mehetnénk esetleg a belvároson keresztül? Nem az a legrövidebb út – vágtam rá gyorsan. Ó, azt egyáltalán nem bánom. – mondta. Egy hospiceházba tartok. Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemeiben könnycseppek csillogtak. - Nincs már családom. Mindenki meghalt. – Nagyon

csendesen beszélt. - A doktor úr szerint nekem sincs túl sok hátra. –
Csendben a műszerfalhoz nyúltam és kikapcsoltam az órát. - Mit szeretne, merre menjünk? – A következő két órában bebarangoltuk a várost.
Megmutatta nekem azt az épületet, ahol réges-régen liftes kisasszonyként
dolgozott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, ahová új házasként a
férjével költöztek. Egy picit megálltunk egy bútorraktár előtt. Azt mondta, lány korában az még bálterem volt, és a többiekkel odajártak táncolni.
Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy sarkon vagy egy épület előtt.
Nem mondott semmit, csak maga elé révedt. Ahogy a hajnal első sugarai
megjelentek a horizonton azt monda: - Most már mehetünk. – Elfáradtam. Szótlanul haladtunk a megadott címig. Alacsony épület volt, a feljáró az előtetővel fedett főbejáratig vitt. Két egyenruhás alkalmazott jelent
meg, ahogy megérkeztünk az ajtó elé. Profi udvariassággal segítettek,
figyelték az asszony minden mozdulatát. Kinyitottam a csomagtartót, és
elvittem a bőröndöt az ajtóig. Az utasomat már beültették egy kerekeszszékbe. - Mennyivel tartozom? – kérdezte és benyúlt a retiküljébe a
pénztárcájáért. - Semmivel – feleltem. - Magának is meg kell élnie valamiből – mondta. - Vannak más utasaim is – szereltem le. Aztán, egy hirtelen ötlettől vezérelve lehajoltam és megöleltem. Meglepő erővel szorított magához. - Nagy örömöt okozott egy kis öregasszonynak – mondta
végül. - Köszönöm! – Megszorítottam mindkét kezét és visszasétáltam a
kocsihoz. Hallottam, ahogy mögöttem becsukódik a ház ajtaja. Egy életre
zárták rá az ajtót. Aznap csak vezettem, céltalanul. Nem vittem utasokat.
Nem volt kedvem beszélni. Egyre csak az járt az eszemben, mi lett volna,
ha az asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy valakit, aki türelmetlen?
Vagy mi lett volna, ha én magam vagyok türelmetlen, és elhajtok kopogás nélkül? Lassan megértettem, hogy egész életemben nem tettem még
fontosabb dolgot, mint előző éjszaka. Egész életünkben a nagy dolgokra
várunk. A nagy dolgok pedig néha meglepő álruhában érkeznek: úgy
vannak csomagolva, hogy aki nem figyel, az észre sem veszi, mennyire
fontos lehetőséget mulasztott el.
Forrás: internet./levlista

Hirdetések
+ „Évszázadok magyar imádságai” címmel zenés áhítat lesz
templomunkban december 9-én, vasárnap, este 8 órától.
Jótékonysági rendezvény is lesz, a perselyadományokat a
Pilisszentléleki templom fölújítására gyűjtjük. Énekelnek:
Haramza László, a Magyar Állami Operaház művésze, és
leánya, Haramza Klára, aki a Szegedi Egyetem Zeneművészeti
Karán tanul.
+ A Főtéren Pokriva László plébános atya végzi jövő szombaton,
15-én, délután 5 órakor a harmadik adventi gyertyagyújtást.
+ 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.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le, hogy az evangéliumban hallott története alapján
Jánost, aki tanítja a hozzá érkező embereket.
A héten temettük: Fazekas Sándort.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
- hétfő - péntek: este 7 óra (Adventben reggel 6 órakor is)
- 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)
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