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Olvasmány: 2Sám 7,1-5.8b-11.16

Evangélium: Lk 1,26-38

2014. december 21.
Szentlecke: Róm 16,25-27

Advent 4. vasárnapja

Jövő vasárnapi (Szent Család vasárnapja) szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 15,1-6; 21,1-3; szentlecke: Zsid 11,8.11-12.1719;evangélium: Lk 2,22-40:;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
A Szentlélek
„Hiszek a Szentlélekben.” A harmadik hitágazat a harmadik isteni személyre vonatkozik. Az Atya az ajándékozó szeretet, a Fiú az elfogadó
szeretet, a Szentlélek a termékeny szeretet. A szeretet köteléke az Atya és a Fiú között. Személyi mivoltát nem könnyű, talán nem is
szükséges elképzelni, de aki az Atyát és a Fiút összeköti, az nem kevesebb náluk. Karácsonyra készülünk és egy új év beköszöntére. A
Szentlélek az, aki által Isten ura az időnek, aki által nekünk is közünk van Jézus Krisztus 2000 éves történetéhez.
Beszélgetéshez kérdések:
- Hogyan jelenik meg életemben az ajándékozó szeretet?
- Hogyan jelenik meg életemben az elfogadó szeretet?
- Hogyan jelenik meg életemben a termékeny szeretet?

Gondolatok-rovat:
Születésre várva
Egy lehetőséggel élve kiegészítettük lakásunk bútorait.
Esténként kerestük a szobában azt a helyet, ahol le tudunk
ülni, megnyugodni. Ezt a lakásfelforgató átrendezést az
adventi időszakban éltük meg, amikor sokan már a kellemes
hangulatokat keresik, vagy karácsonyi készületekkel vannak
elfoglalva, vagy esetleg rohanásban próbálják elérni a
karácsonyi időszak meghitt pillanatához tartozó számtalan
”kelléket”. Nálunk a rendezgetéshez kapcsolódva az egyik
beszerzés egy néhány száz forintos ledes fényfüzér volt,
melyet a nappali ablakába akasztottunk. Esténként beragyogja
finom fénye a nappalinkat ahol az újnak mondható bútorainkat
szemlélve, kényelmüket élvezve nagyon kellemes hangulat tud
eltölteni. Egy hangulat!
Pár nappal ezelőtt egy fiatalokból álló csoporttal beszélgetve
felmerült a kérdés, hogy mitől több a karácsony, mi benne az
a misztikus plusz, melyért annyira fáradozunk? Sok minden
felvetődött. Boldog karácsonyt! – hangzott az alapvető
felvetés. Vagyis boldogságot kapunk? Igen, de az év
másnapjain nem? De, gyakran részese lehetünk. Akkor mi ez a
világot megmozdító … , melyért sokan vágyakoznak. Igen,
tudom, tudjuk, hogy Jézus születése, de a mi, te és az ön
családjában mi történik ilyenkor? Valóban egy gyermek
születik? Nem csecsemő születik, de a várakozás, ami ígéreten
alapul egyre jobban megerősödik bennünk, majd pedig
megjelenik a pusztába kiáltó hangja, ”jön!”. Kezd fokozódni a
vágyunk, hogy végre Vele találkozhassunk, Vele legyünk,
magával az ígérettel. Majd megérkezik a várt nap és benne a
várt pillanat. Felkapcsolódnak a fények a feldíszített fán,
felhangzik az ének, megszületett! Talán ez az a pillanat, amikor
elkezdődik és tart az asztal közösségében az éjféli misében,
majd tovább és tovább. Igen, Ő az, maga a szeretet. Ő születik
meg a családunk tagjai között, a közösségünkben, a mi

rokonaink-, barátaink között. Őt kívánjuk megélni. Amikor a
szívünkig ér megjelenik bennünk az Isteni lélek adománya a
boldogság, boldog vagyok.
A fiatalok közül valaki megjegyezte a fenti gondolatok után:
„Ilyenkor már nem kell semmi. Mindenünk megvan, már
semmi nem kell, már nincs szükségünk és vágyunk semmire,
mert meg van a minden!”
Ennyi. Igaza van. Minden, ami ezen túl elhangzik, már az Isten
egyszerűségén túl van és mi általunk való megfogalmazások,
amivel szeretnénk kifejteni, megérteni és megfogalmazni
Istent.
Szeretném, ha nem múlna el ez az időszak, hiszen egész évbe
erre vágyunk! Boldogok akarunk lenni, Istenre vágyunk. Éljük
és ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és éljük tovább sok-sok
napon, héten, hónapon át.
A nappalinkban ülve kellemesek számomra az adventi esték
fényei. Viszont nagyon szeretném, ha már valósággá válna a
Boldog Karácsony(-t) - mindenkinek!
Tóth László
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: (4. 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 hoz-
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zánk 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 annyi, 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!
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

ta 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 átvette.

Ismeret-rovat: Karácsony, Krisztus születése
Időpontja: A kutatók többsége egyetért abban, hogy december
25-e 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 nyilvánítot-

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT ÉS
BOLDOG KARÁCSONYI IDŐSZAKOT KÍVÁNUNK!
HIRDETÉSEK
+ A Rorate szentmisék ezzel a hagyományos elnevezéssel
december 23-ig tartanak, de december 24-én is reggel 6
óra a legalkalmasabb időpont egy szentmisére, így
szeretettel várjuk a testvéreket ezen a napon is.
+ A rorátékra tekintettel az esti szentmisék dec. 24-ig
elmaradnak.
Karácsonyi információként hirdetjük a következőket:
+ Karácsonyi pásztorjáték december 24-én, szerdán a
Belvárosban 15 órakor, a Vízivárosban 16 órakor lesz.
Éjféli misére a Belvárosi templomba mindenkit hívunk és
várunk.
+ Karácsony ünnepén, 25-én, ünnepi miserendet tartunk,
de esti mise nem lesz! Ez a nap kötelező ünnep, de aki 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.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz kapcsolódva – Gábriel angyal látogatását Máriánál..
+ Jövő héten, szerdán Szent Ádám és Éva emléknapja, csütörtökön KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE, pénteken SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep),
szombaton SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep) napja lesz.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő-Szombat: vö: a hirdetésben
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 csütörtök: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként)
Alapító: Dr. Beer M iklós;
Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia

