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Olvasmány: Iz 35,1-6a.10 Evangélium: Mt 11,2-11 Szentlecke: Jak 5,7-10 

 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

 

 

 
 

Jövő (Advent 4.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmányIz 7,10-14; szentlecke: Róm 1,1-7 

EVANGÉLIUM (Mt 1,18-24) Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek 

volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért 

elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: 

,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a 

Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta 

által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni” [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. 

József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. 

 

Elmélkedéshez: 

 Elmélkedjük át a jelzőket, amiket József kap: „igaz ember”, „Dávid fia”. Melyik mit jelent ezen a szentírási helyen? 

 „Ő szabadítja meg a népet bűneitől”. Milyen értelemben? Hogyan vonatkozik ez rám? 

 Miért hangsúlyozza a Szentírás a prófétai szó beteljesülését? 
 

Advent - Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

CSALÁDI KÖRBEN (otthoni, családi liturgiához segítség) 

A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasár-

napján este, mikor a koszorú körül összejön a család, minden 

fényt eloltunk, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya fénye 

világítson. Az imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az 

édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel hango-

san. 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. 

Advent-öröm vasárnapja: Krisztusban örvendezve tanúskodjunk! – 

mert „az Úrban való öröm a mi erősségünk” 

Ma az Egyház liturgiája az örömöt állítja figyelmünk középpontjá-

ba. Az evangéliumban Keresztelő János tanúságát hallhatjuk Jézus-

ról. Jöjjetek örvendezzünk az Úrnak és ujjongjunk a mi üdvünk 

sziklája előtt! – az Egyház ezzel a zsoltárral kezdi minden nap 

imádságát, Istendicséretét. Ezzel buzdít minket az igazi keresztény 

örömre, hogy ne legyünk már olyan szomorú keresztények, hanem 

tudjunk igazán szívünk lelkünk legmélyéből örülni az Úrban, buzdít 

minket arra, hogy naponta idézzük emlékezetünkbe Isten nagy tette-

it, ami örömünk oka, buzdít minket arra, hogy napi imádságunk által 

legyünk kapcsolatban Istennel s benne növekedjünk az örömben. 

Aki nem találta meg az örömet, az valójában az Istent sem találta 

meg. Kemény kijelentés ez, de így igaz. Hiába próbál a világ külön-



Harangszó  

féle ajánlatokkal csalogatni, mi örömünk csak az Úrban teljesedhe-

tik ki és be igazán. Örömünk okai több mint 2000 év óta ugyanazok, 

vagyis: 

- örülj te ember, mert szeret az Isten, mégpedig személyes szeretet-

tel szeret téged, úgy ahogy senki mást 

- örülj te ember, mert az Isten létbe hívott, mert terve van veled, ter-

ve van az életeddel 

- örülj te ember, mert irántad való végtelen szeretetéből lett érted 

emberré 

- örülj te ember, mert Jézus irántad való végtelen szeretetéből halt 

meg a kereszten, vette magára a te bűneidet 

- örülj te ember, mert Jézus érted támadt fel, hogy neked új életed 

legyen 

- örülj te ember, mert boldognak akar látni, s meghívott szentjei közé 

- örülj te ember, mert az Isten örök életet ajándékozott neked 

- örülj te ember, mert az életednek célja és értelme van 

- örülj te ember, örülj, örülj és örülj az Úrban 

Hát ezért kell nekünk örömmel tanúskodnunk a világnak Jézusról, 

aki a világ Világossága, úgy ahogy Keresztelő János tette. Azt 

mondja az evangélium: ő nyíltan megvallotta, nem tagadta, s 

hozzátehetjük nem gondolkodott, nem töprengett napokat, nem 

habozott, hanem a kellő időben, akkor amikor éppen kellett 

tanúságot tett Jézusról, az Isten bárányáról. Mi is megkaptuk az Úr 

lelkét, vagyis a Szentlelket, hogy tanúságot tegyünk róla. Az 

Eucharisztiában pedig önmagával táplál, hogy erőt adjon a 

mindennapok tanúságtételéhez. S ehhez kérjük a kegyelmet a napi 

imában is, amikor minden reggel meghívjuk a napunkba a 

Szentlelket. S ha mindezeknek szívünk lelkünk legmélyéből igazán 

tudunk örülni, akkor kell róla tanúságot tennünk, mert a mi örömünk 

olyan tanúságtétel kell legyen, amely utat mutat a szomorúság 

sötétjében járó embereknek. Ezeket mi keresztények többé-kevésbé 

megtesszük, s mégsem tudunk kitörő örömmel tanúságot tenni. 

Vajon miért? Mert nagyon sokszor nem tudatosan, nem szívünk-

lelkünk legmélyéből tesszük, hanem csak úgy megszokásból. Nem 

elég Jézus közelében lenni, hanem benne kell lenni, egész 

lényünkkel, mert csak így tudunk fényt árasztani ebbe a 

világba! Marosi Szilvia Öröm vasárnapi elmélkedés (részlet) 
 

Advent – Gaudete-vasárnap 

Az egyházi évben két készületi időszak van: a húsvétra előkészítő 

nagyböjt és a karácsonyra előkészítő advent. A készület fő gondo-

lata mindig a találkozás megélésére való alkalmassá válás, ma-

gyarul: a bűnbánat. A bűnbánatot hagyományosan kifejező litur-

gikus 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 in-

kább: 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 szö-

vegből származik, egy levélből, amelyet a Filippiben élő keresz-

tények megerősítésére írt a bilincsekben lévő Pál apostol. Szerk. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Gondolat-rovat: Hogy a csend által megláthassuk Istent ma-

gunkban és közöttünk! „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, felfe-

dezhetjük, hogyan kezd el élni bennünk Isten. Megszülethet Ő, 

aki szívünkben szállást szeretne kapni. Adjunk időt Neki, enged-

jük, hogy elkészítse bennünk azt a hajlékot, ahol jól érezheti ma-

gát. Várjunk csendben az Úrra, és hívjuk Őt! 

HIRDETÉSEK 
+ Adventi triduumunk december 15. vasárnap és 17. kedd 

között lesz a Belvárosban, az esti 7 órás szentmisék keretében. 
Káposztássy Béla szobi plébános atya tartja, aki a váci Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola docense, a Váci Egyházmegye 
Liturgikus Bizottságának tagja. (Az atya ezeken a napokon az 
esti misék előtt már fél 7-től gyóntat a templomban.) 

+ Adventi Vásár lesz december 19 és 22 között. Az első napon 
a Plébániai Karitász is lehetőséget kapott gyertyák, szentképek 
és esetleg sütemények adomány ellenében történő árusítására. 
Vegyünk részt a vásáron, vásároljunk gyertyát is, de akár az 
árusításban is örömmel vennénk a testvérek vállalkozását, ill. 
ha sütik készítésére vállalkoznának a testvérek, azt is örömmel 
vennénk.  

+ Rorate szentmisék a vízivárosi templomban vannak 
hétköznaponként reggel 6 órakor. Szombatonként gyónási 
lehetőség is lesz a szentmise alatt. 

 + Advent szombatjain, délután 5 órakor közös, ökumenikus  
gyertyagyújtás van a Főtéren, a negyedik gyertyát Dr. Székely 
János püspök úr gyújtja meg. 

Előzetesen hirdetjük: 

+ 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. 

+ 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 Belvá-

rosi Templomban. 

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 temettük:  
Szabó Jánost,Szabó Gyulánét,Kosztán Mihály, Székely Gyulánét 

 

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 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 


