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Olvasmány: Iz 2,1-5 Evangélium: Mt 24,37-44 Szentlecke: Róm 13,11-14 

 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA 
 

Jövő (Advent 2.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 11,1-10; szentlecke: Róm 15,4-9 

EVANGÉLIUM (Mt 3,1-12): Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek 

országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé 

ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, 

egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ô megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és 

szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a 

közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk 

Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák 

gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki 

énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; 

kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!” 

 

Elmélkedéshez: 

 Kinek készítek utat az életemmel? 

 Mire készülök Advent folyamán? 

 Hogyan készülök? 
 

Gondolatok-rovat: Laza nyújtózkodás és az egykedvű király 

Behunytam a szemem és laza nyújtózkodásként hátradőltem a 

székemen. Ekkor képzeletemben egy utat láttam, melyen én 

gyalogolok. Az út erdős, fenyvesekkel szegélyezett tájon haladt, és 

mindezt felülről, magasból láttam. Miért ez a kép, hiszen én 

ádventről gondoltam írni. Hagytam hát a belsőm a mozijában a filmet 

tovább futni, és figyeltem. Láttam a hegyi sziklákat, majd a 

messzeségbe talán egy város fényeinek sziporkázását az égen. 

Kinyitom a szemem, s hangosan kimondom „Nem, ez nem város, 

hanem az én utam most...”. Tényleg így érzem, „zarándokként” járva 

hétköznapomat az adventi időszakhoz érkeztem. Szinte soha nem 

látom magam, hanem csak megyek az ösvényemen, utamon. 

Egykedvűség és feladataim végzése során a célt nem látva, remény és 

kitartás mindennapos érzéseivel járom az utam. Felnézek és látom, 

havazik. Érzem a változást, de engem ez nem befolyásol. Az út 

ugyan úgy van előttem, mely nem adja meg a célom beteljesülését, 

nem vígasztal, nem bíztat. Nem szól és nem táplál. Egy lényegeset 

viszont megtesz, vezet és mutatja az irányt, és puszta létével 

haladásra ösztönöz. Szinte hallom: „Gyere, haladj rajtam!” Valahogy 

ilyenek azok az érzések melyek a hétköznapi útjaimon 

megjelenhetnek bennem, önmagunkban. Most viszont új lehetőség 

az, amire a bennem megjelenő kép hív. Nézz rá magadra, nézd meg 

merre jársz, és kitárul az a kép, mely csak az útról szól. Mintha 

kitágulna a kép, a lehetőségem és az idő. Látom, hova visz az út! Ott 

van, a fényesség az úton, bár még odébb van. Szinte örömtűz gyúl 

bennem, ilyen az, amikor Isten is fentről rám tekint és tudja, ha 

tovább járom utam, akkor az hová vezet el engem. Most eszmélek 

fel! Hiszen tényleg adventről írok! Mennyire más így, hogy 

felülemelkedhetem – gondolatban – az útszegélyeim szintjétől, és 

életem, utam célt mutat, mert láthatom azt az isteni célt, amerre Ő 

vezet engem. Ezt az örömet szeretném mindenkivel megosztani 

ebben az időszakban, és bíztatni az adventi lelkigyakorlatokat, 

elmélkedéseket folytatókat, hogy ne magukból kitekintve nézzék 

környezetüket és életüket, hanem tekintsenek rá önmagukra! Lássák 

meg az adventi sötétes időszak lényegét, mely a felismerés! 

Felismeri, hogy van értelme annak, amit teszek, és az utamnak van 

célja! Lehessek az a negyedik „bölcs király”, aki önmaga és 

környezete nehézségein túllátva, hittel érkezik a karácsonyi kis Jézus 

fényes jászlához! Tóth László 
 

Az előző cikk szándékának megvalósításához álljon itt egy írás, mely 

„támpontokat” adhat az adventi elmélkedésekhez. 

Adventi ráhangoló gondolatok 
 

Bűnbánat – Isten nemcsak a bűneinket látja, hanem azt a vágyat 
is, mellyel felsírunk hozzá. 

Imádság – Nincsen az a mélység, melyben Isten észre ne venné 
összekulcsolt kezünket, és nincs az a lárma, melyből ki ne hallaná 
kereső szavunkat. 

Ajándék – Ha ajándékot adsz: add a szíveddel, nehogy a 
kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást várni! 

Forgatag – Bárhova megyünk, ne hagyjuk otthon keresztény 
felfogásunkat! 

Szívünk mélye – A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a 
szeretet nagyobb, az imádás mélyebb, s az allelujánk is 
növekedhet hangzásban és belső tartalomban. 

Útra kelni – A betlehemi csillagot sokan látták az égen, de mit 
használt azoknak, akik nem mentek utána? 

Tervek – Ne félj, ha Isten keresztülhúzza terveidet, csak a tiedet 
húzza keresztül, de nem az Övét! 

Szeretet – A jászolban fekvő gyermekben Istent látni csak az 
képes, aki tud hinni a Szeretetben. 

Te mit viszel ajándékul? 
Több jó van bennünk, mint amennyit másik észrevesznek, de több 
rossz is, mint amennyit magunk látni tudunk magunkból. Akkor 
lesz boldog karácsonyod, ha Jézust nemcsak testvéreidben 
ajándékozod meg, hanem önmagadban is. Szent-Gály Kata 



Harangszó  

Ismeret-rovat: Ádvent 

A latin adventus (= eljövetel) szóból ered. Ádvent az egyházi év első 

része, a Karácsonyt előkészítő időszak. A mai római liturgiában a 

december 25. előtti 4 vasárnap és a közéjük eső 18-24 hétköznap. A 

4. században a gallikán liturgia területén alakult ki. Amikor még 

Vízkeresztkor kereszteltek, a keresztelésre szóló 3 hetes előkészületi 

idő volt. Az 5. században december 25-e előtérbe került, és az ádvent 

átkerült Karácsony elé és megnyúlt: 6 hetes lett és Szent Márton 

napjától december 24-ig tartott. Róma az 5. században, valószínűleg 

Szent Simplicius pápa idejében fogadta be 4 vasárnapos 

változatában. Alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező 

Krisztus várása volt. Az írországi liturgiában az ádvent az ítéletre 

érkező Krisztus várásával gazdagodott, és ezt hozták magukkal az ír 

misszionáriusok. A középkorban a 4 vasárnap további jelentéssel 

bővült, az Úr 4 eljövetelét állítja szemünk elé: először a 

megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a 

halálunkban, negyedszer az ítéletkor jön el, és készülni kell az 

eljövetelére. 

Roráte: Hajnali mise, angyalmise, aranyos mise. Ádventben pirkadat 

előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó 

várásának és a Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett 

megnyilvánulása. Kezdetben a Karácsony előtti 7, a 8. századtól 9 

napon át mutatták be, és ugyanezeken a napokon énekelték az Ó-

antifónákat is. Közép-Európában már a középkorban ádvent egész 

idejében végezték. A pap a Szűzanya ádventi votív miséjét 

imádkozta az Emmánuel-jövendölés szentleckéjével (Iz 7) és az 

angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) evangéliumával. Sok helyütt szokás 

volt, hogy a gyermekek énekszóval, csengetéssel költögették a 

híveket, hogy a szentmisére odaérjenek. A rorátéhoz nagyszámú 

hiedelem és mágikus eljárás is fűződik.Összeáll.: a Szerk.; forrás: 

Kat. Lex. 

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. 

 

 

Imaszándékok december hónapra 

A pápa általános imaszándéka: hogy az elhagyott vagy erőszak 

áldozataivá vált gyermekek szeretetre és védelemre leljenek, amelyre 

szükségük van. 

Missziós imaszándéka: hogy a keresztények a megtestesült Ige 

világosságával készítsék fel az emberiséget a Megváltó érkezésére. 

Bíborosi imaszándék: Hogy Jézus születésének ünnepe hozzon 

békességet és örömet minden családba! 

A héten ünnepelt szentek: 

december 6., péntek Szent Miklós 

december 7., szombat Szent Ambrus 

HIRDETÉSEK 

 
+ Karitász-gyüjtés eredménye a Belvárosban: 66 715 Ft, a 

Vizivárosban: 114 775 Ft. 

+ December 2-án, hétfőn ½ 6-tól a belvárosi Képviselőtestület 

összejövetelére várjuk a testület tagjait. 

+ Rorate szentmisék lesznek a vízivárosi templomban 
hétköznaponként reggel 6 órakor. Szombatonként gyónási 
lehetőség is lesz a szentmise alatt. Szentmise után kisebb 
agapét is szeretnénk tartani a templom sekrestyéjében, ehhez 
azonban vállalkozó híveket is várunk, akik a szervezésben 
segítenek. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kaptunk 

kakaóport, úgyhogy lehetőség van kakaó főzésére is. 
 + Jövő vasárnap a gyerekekhez a Belvárosban a 10 órás 

szentmisében érkezik „vendég”, kérjük a családokat, hogy a 
gyermekeikkel ezt a misét preferálják!  

+ Advent szombatjain, délután 5 órakor közös, ökumenikus  
gyertyagyújtás lesz a Főtéren, jövő héten Főtiszteletű Ágoston 
Csaba lelkész úr tartja. 

+ Az Élet Íze ifjúsági közösség december 14-én ádventi 
családnapot és ádventi vásárt szervez a Belvárosi Plébánián. 
Sajátkészítésű finomságokat (lekvár, csokoládé...) illetve 
tárgyakat lehet adni és venni, készülve a karácsonyi 
ajándékozásra. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

+ Adventi triduumunk december 15 és 17 között lesz a 
Belvárosban, az esti 7 órás szentmisék keretében. Káposztássy 
Béla gödi plébános atya tartja, aki a váci Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola docense, a Váci Egyházmegye Liturgikus 
Bizottságának tagja. Liturgikus és lelkiségi tantárgyakat tanít. 

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: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 

minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük: Mandák Erik 
 

 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz 

Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 Mhz 
 

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

Alapító: Dr. Beer Miklós 
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 
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