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Olvasmány: Szof 3, 14-18a Evangélium: Lk 3, 10-18 Szentlecke: Fil 4, 4-7 

Advent 3. vasárnapja, öröm vasárnapja 

 

 
 

Jövő vasárnap: Advent 4. vasárnapja, olvasmány: Mik 5, 1-4a ; szentlecke: Zsid 10, 5-10 

EVANGÉLIUM (Lk 1, 39-45 ): 

Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte 

Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. 

Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja 

jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki 

hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” 

Elmélkedéshez: 

 Kellően készültem-e Karácsony ünnepére? Mit akartam és mit tudtam megvalósítani Advent folyamán? 

 Tudok-e azzal a lelkülettel sietni az Úr Jézus felé, ahogyan Mária tette? 

 Halogattam-e eddig, halogatom-e, hogy feléje menjek, keressem Őt? 
 

 

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 

vasárnapjának megfelelő szakaszai. Ennek a változtatásnak oka, hogy 

a szakaszok tatalmát 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 fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnap-

ján este, mikor a koszorú körül összejön a család, minden fényt elol-

tunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya fénye világítson. Az 

imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya, vagy vala-

melyik nagyobb gyermek olvassa fel hangosan. 

III. vasárnap Urunkat, közelgő Királyunkat, † jöjjetek, imádjuk! 

ÉNEK: Ó fényességes szép hajnal (Ho 11) Gábor angyal így szólt 

Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott 

vagy te az asszonyok között! RÖVID OLVASMÁNY (Fil 4, 4-5): 

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek! 

Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van! 

Hozzád könyörgünk, Krisztusunk, 
ki egykor mint bíró ítélsz, 
jöjj, hárítsd el ma őrizőn 
az ártó ellen fegyverét. 
Most néked, Krisztus, nagy Király, 
s Atyádnak áldás, tisztelet, 
magasztalja a Lelket is 
a zengő ének szüntelen. 
FOHÁSZOK: Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki az út, az igazság 
és az élet, könyörögve kérjük: Jöjj, Urunk, és maradj velünk! Jé-
zus, a Magasságbeli Fia, akit Szűz Máriának Gábor főangyal hir-
detett, jöjj, és uralkodjál népeden mindörökké! Te vagy az Isten 
Szentje, altit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva kö-
szöntött, jöjj, és add meg az egész világnak az üdvösség örömet! 
Szabadító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki József-

nek, az igaz férfiúnak, jöjj, és szabadítsd meg népedet a bűn rab-
ságából! Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember 
várva várt, jöjj, és vigasztalj meg minket! 
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja 
néped Karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy Üdvözítőnk születé-
sének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ün-
nepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké. Amen. 

 Hogy a csend által megláthassuk Istent magunkban és közöt-

tünk! „Légy csendben, és várj az Úrra”(Zsolt 37,7) 
Szeresd a csendet!- Ő a te mestered. Megtanít téged, hogy szíved 
szemét Isten arcára irányítsad, aki neked megmutatja a te arcodat 
és minden ember igazi arcát. Ha bensőnket lecsendesítjük és nem 
engedjük, hogy az élet zaja elnyomjon bennünket, felfedezhetjük, 
hogyan kezd el élni bennünk Isten. Megszülethet Ő, aki szívünk-
ben szállást szeretne kapni. Adjunk időt Neki, engedjük, hogy el-
készítse bennünk azt a hajlékot, ahol jól érezheti magát.  
Várjunk csendben az Úrra, és hívjuk Őt! 

Imaszándékok 
+ hogy az advent igazi advent legyen számunkra várakozva a mi 

Urunk Jézus Krisztus eljövetelére 

+ hogy önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat 

+ ments meg bennünket attól, hogy eltávolodjunk Tőled 

+ óvj minket Urunk a túlzásoktól, a türelmetlenségtől, az önzéstől, 

add, hogy mindig egyszerűségben követhessünk Téged minden nap 

 

Gondolatok 
Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk, 
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk, ha visszafordulunk 
feléje, újjászületünk, ha benne lakunk, akkor élünk. 
 
 
               (Szent Ágoston 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998) 
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Advent – Gaudete-vasárnap 
Az egyházi évben két készületi időszak van: a húsvétra előkészítő 
nagyböjt és a karácsonyra előkészítő advent. A készület fő 
gondolata mindig a találkozás megélésére való alkalmassá válás, 
magyarul: a bűnbánat. A bűnbánatot hagyományosan kifejező 
liturgikus szín a lila (másként: viola). Ugyanakkor mindkét 
készületi időszakban az egyház egy-egy nap erejéig mintegy 
kikacsint a bűnbánattartás csöndje mögül, és jelzi: a keresztény 
egzisztencia alapérzülete nem az önmarcangolás, hanem az öröm. 
Nagyböjt IV. vasárnapján (ún. „Laetare-vasárnap”), csak úgy, 
mint a mai napon, Advent III. vasárnapján, az ún. Gaudete-
vasárnapon, a lila helyett rózsaszín a stóla, a miseruha, a 
kehelytakaró; a liturgia nem az elcsöndesülésre, hanem az 
örvendezésre hív fel (vagy inkább: meg). Gaudete-vasárnapon 
ezenkívül az adventi koszorú harmadik gyertyáját és meggyújtjuk, 
és szokás, hogy ez a gyertya is rózsaszín legyen, szemben a másik 
három lila gyertyával. A nap elnevezése a mai mise 
kezdőénekéből származik: „Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra 
csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!” – Ez az introitus 
pedig egy csaknem húsz évszázados szövegből származik, egy 
levélből, amelyet a Filippiben élő keresztények megerősítésére írt 
a bilincsekben lévő Pál apostol. Szerk. 

Ismeret-rovat (1.): december 14.; betlehemezések kezdete 

A karácsonyhoz kötődő magyar népszokás, a kisded Jézus megszüle-

tésének hírüladása. Több szereplős, dramatikus játék, a legnépsze-

rűbb karácsonyi paraszti misztériumjáték, pásztorjáték. A népszokás-

ban két hagyománykör ötvöződik: a kereszténység előtti pogány és 

antik gyökerű képzetek, valamint az ünnep keresztény jellegéből fa-

kadó szokások. Neve a bibliai Betlehem városából ered. A népszokás 

célja a gonosz ártó szellemek elűzése zajkeltéssel, jelmezek, álarcok 

viselésével. A középkori Magyarországról a betlehemezésre történő 

utalás nem maradt fenn. Az első magyar szövegek a XVII. századból 

származnak, és iskolai előadás céljára készültek. A 19-20. században 

már paraszti betlehemezésről beszélünk, mert magyar népszokásként 

a falvak életében maradt meg. 

Ismeret-rovat (2.): Szent Lucia ünnepe (Luca nap): december 13. 
Szent Lucia, akinek alakját köszöntik ezen a napon, a legendák 
szerint Kr.u. a III. és IV. század fordulóján élt Szicília szigetén, 
Siracusában. Nemesi család tagja volt, fiatal lány, aki egy alka-
lommal elkísérte beteg édesanyját Szent Ágota sírjához, hogy a 
szent közbenjárását kérjék a gyógyulás érdekében. Itt álmában 
megjelent neki a szent, és hívta az égiek seregébe. Mikor feléb-
redt, Lucia kérte meggyógyult édesanyját, ne adják férjhez, mert ő 
immár örökre Jézus Krisztus jegyesének tekinti magát. Ebbe az 
elhagyott vőlegénye nem tudott belenyugodni, s ezért feljelentette 
a lányt keresztény hite miatt Pascasius fejedelemnél. A fejedelem 
mindent megkísérelt, hogy Luciát a pogány bálványok előtti áldo-
zat bemutatására kényszerítse, de hiába. Ekkor megpróbálta elvi-
tetni a bordélyházba, hogy ártatlanságában megszégyenítse, de 
Isten segítségével nem sikerült – még ötven igavonó barommal 
sem – elvonszolni a szüzet. A fejedelem ezután kiadta a paran-
csot: olajjal és szurokkal öntsék le és égessék el! Ám a tűz sem 
fogott Lucián. Végül rabtartói elvágták a torkát, de addig nem halt 
meg, míg imádságát be nem fejezte. Lucia a legenda szerint Jézus 
menyasszonya volt, ezért házasságszerző szentnek tartották. A 
hagyomány szerint Lucia neve napján meggyfaágat vágtak, vízbe 
tették, s ha kizöldült, a lány a következő évben férjhez ment. A 
keresztény vallásban tisztelt szent, Lucia mellett élt magyar ha-
zánkban egy ártó, rontó nőalak, még az ősi hiedelemvilágból 
származó boszorkány, az úgynevezett Luca-asszony is. A Lucia – 
magyarul Luca – név a lux, azaz a „fényesség” szóból származik. 
A fénnyel való kapcsolata miatt már a középkorban a szemfájósok 
védőszentjének is tekintették. Maga Dante is megemlékezik erről 
az Isteni Színjátékban. Az Egyház is bizonyára azért választotta 
ünnepének december 13-át, mert a 16. századi Gergely-naptár 
életbelépése előtt ez volt az év legrövidebb napja, a téli napfordu-
latnak, a világosság születésének kezdete. Így magyarázható, hogy 
a magyar népi képzelet szerint is december hó folyamán e naphoz 
kötődik a legtöbb varázslás, népi babona. (Ma már a téli napfor-
duló csillagászati és földrajzi eseménye december 21-én követke-

zik be. De régen a téli napfordulót a napistenek születésének idő-
pontjaként tisztelték, sőt e napot három és fél évszázaddal Jézus 
születése után is megünnepelték.) 
Luca napján egykor számos szokás volt divatban. Mindenekelőtt 
az úgynevezett Luca-búza keltetése. A falusi asszonyok lapos tá-
lakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, 
amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Ebből a jövő évi termésre 
következtettek. Később e szokás átlényegült, kapcsolódott a ke-
resztény liturgiához: a karácsonyi oltárt díszítették fel a Luca-
búzával, vagy az ünnepi asztalra tették. Egyes vidékeken kék sza-
laggal kötötték át, sőt égő gyertyát is helyeztek közéje. Zöldje az 
adventi remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését volt 
hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret, egyben Jé-
zust jelképezte. Összeállította: Szerk. 

Gondolat-rovat:  ajándékozás karácsonykor 
Sok esetben halljuk, hogy mennyire jó adni. Karácsonyi 
időszakban ez élesebben jelenik meg a készület idején. Sokan 
ennek örömét szeretnék kihasználni, és keresik azt a megfelelő 
ajándékot, amivel a legnagyobb örömet tudnák a másik számára 
adni. Karácsonykor „Jézuska” érkezését a csengőszó, tündöklő 
fenyőfa és az ajándékok kísérik. Az ünnepi alkalomkor együtt 
lévők megajándékozzák egymást. Ebben a meghitt pillanatban mi 
is megérezhetjük azt az Atyai szándékot, amivel Ő ajándékul adta 
a világnak, nekünk egyetlen Fiát, Jézust. Ha ezt szívünkkel 
felismerjük, akkor talán könnyebb kiválasztani azt az ajándékot, 
amivel mi is betölthetjük a velünk, környezetünkben élők szívét, 
hogy beteljesedjen a vágyuk, várakozásuk, és ilyen formán az 
ajándékot mint az Atya ajándékát fogadják. A családi körben 
ilyenkor valóban jelenvaló válik Jézus jelenléte, Isten szeretete. A 
fehér asztalnál ekkor már kevésbé számít a tárgyi ajándékok 
értéke, viszont a család együttléte, szeretete mindazt megadhatja, 
amit a másik megajándékozása jelenthet. Tóth L. 

Hirdetések 
+ Aki Karácsonyi szentgyónását még nem végezte el, annak 
december 22-én, szombaton délután biztosítunk erre lehetőséget a 
plébánián 15.00 és 17.00 között. Jöjjenek bátran, éljenek a 
lehetőséggel! 
+ A negyedik adventi gyertyát a Főtéren lévő koszorún 
főtiszteletű Ferenczy Andrea lelkészasszony fogja meggyújtani 
22-én, szombaton, 17.00-kor. Menjünk el minél többen! 
+ A pár éve meghonosított „Ökumenikus Véradás” következő 
lehetősége szerdán, december 19-én lesz 10.30 és 19.00 között a 
zsinagógában. 
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás 
gyermekek rajzolják le ahogy Mária meglátogatja Erzsébetet. 
 
A héten kereszteltük: Fidrám Petrát; temettük:Szántó Bélánét (Kovács 

Anna) és Kállai Gézánét (Szitás Mária Valéria) 

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) 

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

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetente) 

Alapító: Dr. Beer Miklós 
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 

Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Tel.: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

(Bankszámlaszámaink megváltoztak!!!) 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 

A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


