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ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA 
Olv.: Mik 5, 1-4a V: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! Sztl.: Zsid 10, 5-10 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (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 
• A magzatok által a Szentírás tanúsága szerint Isten tud működni. Elmúlt egy év. Mit tettem a magzatokért, hogy megszülethessenek? 
• Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Témája-e imádságomnak, micsoda kitüntetés, hogy Isten és az ő Anyja törődik velem? 
• Beteljesült mindaz, amit az Úr Szentírása által mondott nekem. Boldog vagyok-e? 

 

 

HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Hétfő-Szerda:  ½ 7 (Rorate) és  19 óra 

Dec. 24. Csütörtök: ½ 7 (Rorate) 
Dec. 25. Karácsony Főünnepe: Éjféli mise, 10, ½ 12 és 19 

Dec. 26. szombat: hétköznapi miserend: ½ 8 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és   19 óra 
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra 

A jövő héttől nem rorate lesz hétköznapokon, hanem 
visszaáll az évközi ½ 8-as misekezdet. 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
20. (v)  10.00 † Judit 
   19.00 Triduum 
21. (h)  16.30 † József 
   19.00 Triduum 
22. (k)  19.00 † családtagok 
26. (h)  19.00 hálából betegségből gyógyulásért 
27. (v)  10.00 Plébániánk családjaiért 
27. (v)  19.00 † Ferenc 

 

+ A héten  
 Temettük: Kiffer Jánosnét és Csesznák Jánosnét. 

 

+ Adventben Rorate szentmiséket tartunk templomunkban 
fél 7 órai kezdettel. Utolsó ilyen szentmise 24-én, 
csütörtökön lesz. 

+ December 24-én, csütörtökön 16.45-kor kezdődik a 
Pásztorjáték, 19.00-kor nem lesz Szentmise, szeretettel 
várunk viszont mindenkit éjféli misére. 

+ Karácsony ünnepén ünnepi miserendet tartunk, kötelező 
ünnep, de aki éjféli misére jön, teljesítette miselátogatási 
kötelezettségét. 

+ Karácsony másnapján, december 26-án, hétköznapi 
miserend lesz, a reggeli misék 7.30 órakor kezdődnek. 

+ 27-én, Szent Család vasárnapján a 10:00-kor kezdődő 
szentmise keretében megáldjuk plébániánk családjait. 

+ Jövő héten a Harangszó nem jelenik meg. 
 
 

 
 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 
 

Karácsonyi és évzáró gondolatok 
A Karácsony a pogányok számára a Győzedelmes Nap 
ünnepe volt, ezért került arra az időszakra, amikor a napok 
elkezdenek hosszabbodni.  
A Nap az élet forrása mindannyiunk számára, de már az 
emelkedettebb pogány filozófia követői is átgondolták, 
hogy csak része a Teremtésnek, része mindazoknak az 
adományoknak, amelyeket az Egyistentől kaptunk, hogy 
élhessünk.  
A keresztények számára a Nap Isten legnagyobb 
ajándékát, Krisztust jelképezi. „Meglátogatott minket 
fölkelő napunk a magasságban, hogy fényt hozzon 
azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.” 
(Lk 2,78-79) 
Ahogy velünk a Nap, velünk az Isten. Az ősegyház nagy 
bölcsessége, hogy Krisztust, a valóságos Istent és 
valóságos ajándékot a valóságos ajándék, de nem 
valóságos Isten helyett ünnepeljük. 
A Nap Isten rész szerinti ajándéka, Krisztus pedig a végső 
ajándék.  
Rész szerinti ajándékok a mi ajándékaink is a fa alatt. 
Jelezniük kell az egészet, jelezniük kell szívünk 
szeretettét, és végső soron Isten szeretetét.  
Rész az ünnep maga, jelzi az Örök ünnepet, amelyre az em-
berré lett Isten meghívott bennünket. A Bibliában Pál apos-
tol kedvelt beszédmódja a kis megtapasztalt dolgokból rá-
mutatni az egyre nagyobbra. Így épül föl a mi hitünk: kis 
dolgokkal kezdődik, amelyek rész szerint egyre nagyobb 
végül is örökkévaló titkokat foglalnak magukban. Kará-
csony van, megvallottuk az ádventi készületben bűneinket, 
elégtelenségeinket, elmondtuk azokat az egyszerű imádsá-
gokat, amelyek rész szerint kifejezik az egészet, szívünk 
összes reménységét, amelyet a Betlehemben megszületett, 
most és mindörökké élő Istenbe vetünk. 
Rész szerintiek plébániánk ügyei is, de az egészre utalnak. 
Az itt élő emberek, családok nehéz évet zárnak, de 
hűségesen keresték nálunk Istent. Mi, a plébánia papsága 
is törekedtünk tehetségünk szerint részt vállalni Krisztus 
örök főpapi szolgálatában. 
Hálával és imádsággal gondolunk mindazokra, akik 
jelenlétükkel, szavaikkal, szolgálatukkal hozzájárultak 
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ahhoz, hogy plébániaközösségünk kivegye a részét az 
egyház tanúságtételéből arról, hogy a betlehemi kisded 
legyőzte a világot.  
Áldott ünnepeket és boldog új esztendőt a Plébánia 
minden hívének! 

 

 

„Mikulás túra” Böjte Csaba testvér gyermekeihez 
Petróczi István Úr a már legendás Mikulás túra esztergomi 
szervezője megbízásából az alábbiakban tájékoztatom a 
kedves Testvéreket nagylelkű adományaik sorsáról. 
Petróczi Urat rendkívüli munkájában Seres Ferenc Úr 
segítette az előkészítésben és terítésben egyaránt. – Fontos 
tudni, hogy Csaba Testvér gyermekotthonainak száma 
időközben 30-ra emelkedett. Az otthonok 2000 gyereknek 
jelentenek menedéket. Ez évben a következő 16 helyre 
történt szállítás: Gálospetri, Kolozsvár, Torockó, Szováta, 
Nyárádremete, Felsősófalva, Gyimesbükk, Csíksomlyó, 
Gyergyószárhegy, Kovászna, Tusnádfürdő, 
Gyulafehérvár, Petrozsény, Déva, Kisiratos, 
Nagyszalonta. – A teljes 6 napos túrán 2675 km-es utat 
tettek meg a szervezők 6 autóval és 1 pótkocsival, mindezt 
saját költségükön. Petróczi Úr – aki civilben méhész – 
mindezt kiegészítette egy q gyógyító mézzel. Maga az 
előkészítő munka is több napos volt, mivel árunemenként 
újracsomagoltak mindent. A teljes mikulás túra 100 q 
tisztálkodó eszközt és élelmiszert szállított. Ebből 
Esztergom 22 q árut biztosított. Jó ötletnek bizonyult a 
Plébánosunk javaslata, amelyben készpénzgyűjtést 
szorgalmazott. Az összegyűlt kp-ből 552 kg mosóport 
tudott Petróczi Úr vásárolni, amit az otthonokban igen 
nagy örömmel fogadtak. – Ki kell emelni, hogy Csaba 
testvér tevékenysége hallatlan fontosságú, mivel 
Romániában nincsenek gyermekotthonok, csak Csaba 
Testvér szedi össze az árva, félárva kallódó gyermekeket 
és jó emberek biztosítják életük fenntartását. Istenünknek 
ilyen jó segítői azok a Testvéreim, akik a nehéz idők 
ellenére zsebükbe nyúltak vagy megosztották a maguk 
„szükségét” a még nehezebb sorsú erdélyi árvákkal. 
Petróczi Úr részletesen taglalta nehézségeiket, abból annyi 
is elég, ha látjuk a Gondviselésre utaltságukat például 
abból a megjegyzésből: „Gyakran előfordul, hogy reggel 
még nem tudják, hogy mi lesz az ebéd.” És ha van 
Gondviselés, kerül valami az asztalra. Petróczi Úrék olyan 
nagy hálát tapasztaltak, amit csak azoktól látunk, akik 
valóban veszélyeztetett létszükségben élnek. 
Mindenütt műsoros köszönetet mondottak a 
segélyszállítónak. Ezúton tolmácsoljuk az erdélyi árvák 
köszönetét: Istenünk emlékezzen meg adakozó 
Testvéreimről azon az Elszámoláson, amikor elhangzik 
majd: „éheztem és ennem adtatok”. A köszönet szól az 
alábbi gyűjtőhelyeknek: Szt. Anna Plébánia, Árpád-házi 
Szt. Erzsébet Gimn., Mindszenty iskola, Református 
Egyházközség, Zeneiskola és a Belvárosi Plébánia. – De 
mindenekelőtt köszönet Petróczi István Úrnak, aki már 
évek óta fáradhatatlanul és szíve teljes lelkesedésével 
teszi a jót és ugyanúgy köszönet segítőjének Seres Ferenc 
Úrnak. 
Végül hálát adok Istenünknek, hogy az irgalmas szeretet 
csodájáról ezúton beszámolhattam. Sági József 
 

 

Adventi gyertyagyújtás a templomon kívül 
Nagyon jó ötlet az ünnepi fénybe öltözött főtéren elhelye-
zett, hatalmas ádventi koszorú, amely a Szentháromság-
szobrot öleli körbe. Karácsonyig minden szombaton 17 
órakor felgyullad rajta egy-egy gyertya a különböző plébá-
niák plébánosainak segítségével. Igazán lélekemelő volt az 
atyák beszéde, a közös ima, a kórusok éneke. 
Az ismerősök egy-egy kedves szóval, mosolyogva 
köszöntik egymást. A csodálkozás a más vallású vagy nem 
hívő és környékbeli embereket is odavonzza. 
Remélem, jövőre is így lesz, hagyománnyá válik, mert 
igen jó missziónálási lehetőség, amire a nyári kánikulában 
is szívesen emlékezünk majd. 

 

 

Boldog karácsonyt… 
Hogyan is köszönthetnénk egymást a szeretet ünnepének 
közeledtével, hiszen ebben a két szóban minden benne 
van. Szeretet, kedvesség, jókívánság, öröm, amit 
egymásnak kívánhatunk. A karácsonyt mindenki várja. 
Mert ez ünnepebb az ünnepnél. Tiszta szívvel, igaz 
őszinteséggel készülünk ezekre a napokra a négyhetes 
ádventi időszak végén. Várakozással tekintünk a jövőbe, 
várjuk Jézus születésének ünnepét. 
Ilyenkor megfeledkezünk a mindennapos rohanó élet 
zajáról. Béke, csend, ünnepélyes hangulat tölti be az 
emberek lelkét. Átszellemült lélekkel várjuk az Atya 
egyszülöttének érkezését. Bárhol is él az ember a világon, 
a karácsony hangulata megérinti a szívét. Ilyenkor 
mindenki magába száll egy kicsit, és igyekszik a jobbik 
oldalát mutatni embertársainak. De miért csak ilyenkor?... 
Lelkünk mélyén várjuk a szentestét, hogy az egész család 
együtt legyen, és mindannyian ott álljunk a csillogóan 
feldíszített karácsonyfa körül. A csillagszóró fényében 
átszellemülten, áhítattal énekeljük a Mennyből az angyalt 
és egymásnak nagyon boldog karácsonyt kívánunk. 
A karácsonyi gyertya lángja és fénye szimbolikus 
jelentésű: jelzi, hogy Betlehemben, egy kis falucskában, 
egy istállóban új fény gyúlt ki: a világ Világossága. Az 
Atya elküldte hozzánk az Isteni Gyermeket, aki fényt hoz 
az emberek lelkébe, és majdan az életét is feláldozza az 
emberiségért, mert úgy szereti őket. 
A szeretetnek, a hitnek ereje van. Ez az ünnep pedig 
alkalmas arra, hogy ezt a szeretetet és hitet átplántáljuk még 
mélyebben gyermekeinkbe és szeretteinkbe. Tudatosuljon 
bennünk, hogy ez a nap nem csupán az ajándékozást jelenti, 
hanem annál sokkal többet: Jézus születésének szent 
ünnepe. Fogadjuk hát kellő tisztelettel ezt a napot. Ne 
csupán az ajándékozás, sütés-főzés, vendégeskedés és 
pihenés ideje legyen. Tárjuk ki lelkünket a karácsony igazi 
ajándékának és üzenetének befogadására és megértésére. 
Így kívánjunk egymásnak kegyelemben gazdag, áldott 
karácsonyi ünnepeket. Holop Géza 
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