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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Mik 5, 1-4a

Evangélium: Lk 1, 39-45

2012. december 23.

Szentlecke: Zsid 10, 5-10

Advent 4. vasárnapja

Jövő vasárnap: Szent Család ünnepe, olvasmány: Sir 3, 3-7. 14-17a vagy 1 Sám 1, 20-22.24-28; szentlecke: Kol 3, 12-21 vagy 1 Jn 3,
1-2.21-24
EVANGÉLIUM (Lk 2, 41-52)
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi
szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei
észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök
között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a
tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei
meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk
téged.” Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették mit akar ezzel
mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett
bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
Elmélkedéshez:
• Milyenek voltak a Szent Család tagjai?
• Miért lehet példakép számunkra Mária, József és Jézus családja?
• Miben hasonlított és miben különbözött az ő családjuk a mai kor családjaitól?
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 az oka az, hogy a szakaszok tatalmát előre megismerve,
elmélkedő kérdésekre választ keresve, lélekben felkészültebben érkezhetünk a
vasárnapi szentmisére.

Gondolatok-rovat: Adventi időben
Adj egy percet a csendnek! A csend titokban elmond mindent,
beszél, ha értő szívvel hallgatjuk. Amikor csendre lelünk, dallam
csendül a szívünkben. Mikor csendesen odaajándékozzuk
figyelmünket a mi Atyánknak, Ő ezt többszörösen viszonozza,
hisz szeretetével egészen betölti szívünket. Vajon kell-e ettől több
az ember számára? Valószínűleg nem, mert mint tudjuk Isten
azért teremtett a saját képére, hogy Őbenne találjuk meg majd
igazi boldogságunkat. Jézus Krisztus és mi összetartozunk: énünk
nem lehet meg Nélküle! Őt keresi egész lényünk, hogy
kiegészüljön, Őbenne magára találjon. Az adventi csendben
jobban elgondolkozhatunk azon, milyen nagy a mi Urunk
szeretete, és mennyire szeretné, ha ezt a szeretetet továbbadnánk.
Hiszen a világon minden és mindenki azért kerül az utunkba, hogy
tanuljunk jobban szeretni. Ugyanis ez az ember tápláléka, a
szeretet. Ez éltet, és ezzel tudunk másokat is táplálni. akiket ránk
bíz az Úr. Ha az Ő szeretetét tovább tudjuk adni, így másoknak is
életet adunk. Csak az Ő szeretete által élhetünk. Ha pedig
mindenki így élne, akkor minden ember mentes lehetne minden
gondtól és problémától, mert az igazi szeretet szabaddá tenné
őket. A szeretet útja Istenhez vezet, minden szeretet, ha valódi,
Istenhez vezet, mert a szeretet Istentől van. A kegyelem által
pedig megkapjuk azt a rendkívüli képességet, hogy úgy szeressük
Istent és testvéreinket, ahogy azt a mi Urunk várja tőlünk. Várjuk
csendben az Urat, hogy megszülethessen szívünkben az Ő
szeretete, amellyel életet adhatunk másoknak is.
V.Alexandra

Hét ünnepei: 25-én Karácsony; 26-án Szent István
vértanú; 27-én Szent János apostol; 28-án Aprószentek
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

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 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 olvassa fel jól érthetően. Advent: (IV. Vasárnap) Keresztvetés,
Adventi ÉNEK: Ébredj, ember, mély álmodból (Ho 9)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
ELMÉLKEDÉS: Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is.
Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk
hasonló ember lett. Nem lehet azonban őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a
mi szívünkben. Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe:
nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége? Őszinte bűnbánattal tisztítsuk meg szívünket, hogy mi is a
megtestesült Ige elé járulhassunk kifejezni hódolatunkat, és mint
jó illatú tömjént, ajánljuk fel neki tiszta szívünk imádságát!
IMA: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az
Igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót!
Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat mint eljövendő bírót is szemlélhessük! Aki él és uralkodik
mindörökkön örökké. Ámen. RÖVID OLVASMÁNY (2 Pét 3,
8b-9): Egy nap az Úr előtt, annyi, mint ezer év, ezer év pedig anynyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik
irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy
mindenki bűnbánatot tartson.
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
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Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért!
Mi Atyánk... Üdvözlégy… Dicsőség…
Urunkat, közelgő Királyunkat, jöjjetek, imádjuk!
Isten, a mi mennyei Atyánk öröktől fogva elhatározta, hogy üdvösségre vezeti népét.
Kérjük őt, és mondjuk: Közösen mondjuk: Urunk, őrizd népedet!
Atyánk, te megígérted, hogy Egyházad az életszentség termőföldje lesz, őrizd meg népedet életszentségben!
Atyánk, add, hogy vonzó legyen tanításod az emberek előtt, és
erősítsd meg híveidet, ne érezzék tehernek a keresztény életet!
Őrizd meg bennünk szereteted Lelkét, hogy hozzánk érkező szent
Fiad irgalmát elnyerjük! Kegyelemosztó Istenünk, tégy minket
mindvégig állhatatossá, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetelének
napjára készen álljunk! Közösen mondjuk: Amen.
Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk, és
oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. Adventi ének
Advent-lelki mese: Négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy
volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
- ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben
tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
- ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem.
A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az
emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy
szükségük van rám.
Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt
gyertyát, felkiáltott:
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! –
Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a
többi gyertyát. ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s
lángjával új életre keltette a többit.
Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd
legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink
szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját!
(int.levlista)
Ismeret-rovat: Karácsony, Krisztus születésének ünnepe
Időpontja: A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25e nem Jézus születésének időpontja. A korai keresztények nem
ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az
időpontját; az ünneplés legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol
Jézus születését tavaszra tették. Számtalan más időpont is használatos volt. Később az alexandriai egyházban január 6., máshol december 25. vált elterjedtté. A IV. században sok vallási vezető
törekedett a dátum egységesítésére; végül I. Gyula pápa 350-ben
december 25-ét nyilvánította a Megváltó születésnapjává. Az örmény és a kopt egyházak kivételével – melyek hívei ma is január
6-át ünneplik – a többi egyház elfogadta Gyula pápa döntését. Az
időpont eredetéről számos teória van; egyikük sem általánosan
elfogadott. A téli napforduló környéke a legtöbb vallásban és kultúrában fontos időpont volt. Kezdetben a Nap vagy a természet
újjászületésének ünnepe volt. A keresztény ünnep magába olvasztotta a korábbi pogány ünnepeket (erre még ma is számos népszokás emlékeztet); egyes elképzelések szerint az időpontot is átvet-

te. Különösen fontos ilyen szempontból a mithraizmus, ami sokáig a kereszténység fő vetélytársa volt. Mithrászt a Nappal hozták
kapcsolatba, és születését december 25-én ünnepelték; egyes feltételezések szerint Jézus figuráját jelenős részben róla mintázták.
Más feltételezések szerint a korabeli keresztények Jézus születését
Nagypéntek időpontjából próbálták kiszámítani, arra alapozva,
hogy az ótestamentumi próféták halála a zsidó vallás szerint rendszerint az év ugyanazon napjára esett, mint születésük vagy fogantatásuk. Jézus halálának időpontja nem szerepel az evangéliumokban; amikor megpróbálták kiszámítani, március 25-re vagy
április 6-ra jutottak. Ezt az időpontot Jézus fogantatásával azonosították, és kilenc hónapot hozzáadva december 25-öt, illetve január 6-ot kaptak. Egy hagyomány szerint Jézus a Hanuka idején
született, ami a héber naptár szerint kiszlév 25-től tévét 2-ig vagy
3-ig tart. Kiszlévet általában decemberrel azonosították. Azonban
ha elfogadjuk Jézus születésére a legvalószínűbbnek tartott i.e. 5
dátumot, akkor kiszlév 25. november 25-re esik. Egyes keresztények úgy hitték, hogy Gábriel angyal megjelenése Zakariás előtt,
– amikor közölte vele, hogy Keresztelő Szent János apja lesz –
Jom Kippur idejére esett. Ez azon (az evangéliumban nem szereplő) hiten alapult, hogy Zakariás főpap volt, és az angyal akkor jelent meg neki, amikor a Szentek Szentjébe ment (a jeruzsálemi
Szentély ezen termébe csak a főpap és csak évente egyszer, Jom
Kippur alkalmával léphetett be). Eszerint János fogantatása valamikor szeptember végén, és a születése június végén történhetett
(a hagyomány a dátumot június 24-re teszi). Az evangéliumok
szerint az angyal három hónappal János születése előtt jelent meg
Szűz Máriának (a hagyomány szerint március 25-én). Innen kilenc
hónapot számolva december 25. adódik.
(Összeáll. Szerk.)

Hirdetések
+ December 24-én, reggel 6 órakor lesz az utolsó roráté mise a
templomunkban. Ezen a napon az esti mise elmarad, de az éjféli
misére a Belvárosi templomba mindenkit hívunk és várunk.
Délután 4 órakor lesz betlehemes játék a vízivárosi
templomban.
+ Karácsony ünnepén, 25-én, ünnepi miserendet tartunk. (Esti
mise nem lesz!) Ez a nap kötelező ünnep, de aki szentestén az
éjféli misére jön, teljesíti a misén való részvételi kötelezettségét.
+ Karácsony másnapján, december 26-án este 6 órakor lesz
szentmise a Szent István Kápolnában és este 7 órakor a
Belvárosi Templomban.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le a betlehemi jászolt a kisded Jézussal.
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)

A héten temettük: Szendrő Mihályné Drexler Máriát.

Áldott és boldog karácsonyt kívánunk minden kedves
testvérünknek!
Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu
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