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Olvasmány: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Evangélium: Mk 13,33-37 Szentlecke: 1Kor 1,3-9 

ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (Advent 2. vasárnapja) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 40,1-5.9-11; szentlecke: 2Pét 3,8-14; evangélium: Mk 1,1-8; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

Dicsőségben 

Krisztus Urunk dicsősége folyamatos, objektív tény. Személyes, egzisztenciális tapasztalattá csak időnké nt válik. Azért hiszem, hogy 

mindegyikünk tud olyan helyzeteket mondani a saját életéből, amire azt tudja mondani, hogy „most dicsőült meg az Emberfia az életemben”. 

Imameghallgatás, szabadulás valamilyen nehéz helyzetből, esetek, amikor erőt kaptunk valah onnan… Hitvallásunk azt mondja, lesz egy 

olyan helyzet, amikor Jézus Krisztus dicsősége állandó tapasztalat lesz a számunkra. 

Beszélgetéshez kérdések: 

- Mikor tapasztaltam meg Jézus Krisztus dicsőségét az életemben? 

- Miért mondja Urunk épp Júdás árulása után, és megfeszítése előtt, hogy »Most dicsőült meg az Emberfia«? 

- Mit jelent általában a dicsőség? Kit szoktam dicsőíteni? 
 

Ismeret-rovat:    Advent 

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. Róma az 5. században, valószínűleg Szent Simplicius 

pápa idejében fogadta be. Alapgondolata a megtestesülésben 

közénk érkező Krisztus várása volt. Az írországi liturgiában az 

ádvent az ítéletre érkező Krisztus várásával gazdagodott, és ezt 

hozták magukkal a kontinensre 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. (Forr.: Kat. Lexikon) 

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 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. 

Gondolatok-rovat: Karitatív tevékenység mint evangelizációs 

eszköz 

A karitatív tevékenység mint az élet iskolája, nevelő hatással lehet 

főként a még önmagukat kereső fiatalok számára is. Hatásos evan-

gelizációs eszköz, ahol e tevékenység folytán lehetőség  nyílhat 

számukra az értékek hierarchiájának felismerésére, valamint az ön-

zés és az önátadás közti különbségek megtapasztalására. E tevé-

kenység során összevethetik az élet és halál kultúráját is. 

„A bajbajutott, szenvedő embertárs megsegítése az a 

tevékenység, amely a közömbös, sőt ellenséges közegben is 

szimpátiát keltett. Ha a karitász munkába igyekszünk bevonni 

nem hívő embereket is esélyt adhatunk számukra is az Istennel 

való találkozásra. A karitász munkatársak személyes példája, 

elkötelezettsége indítás lehet számukra a kereszténység felé veze-

tő úton. Bármilyen céllal való együttlétnek az Egyházban csak 

akkor van értelme, ha az összejövetel és a közös munka a részt-

vevők közötti szeretetközösségre épül, azt építi. A feladatok 

krisztusi lelkületű végzéséhez elengedhetetlen a közösség lelki 

épülése.” Az Egyház történelmében számtalan szent különböző 

módon tett tanúságot Isten és a felebaráti szeretetről, ezáltal váltak 

a történelem igazi fényeivé. Ők a szeretet misszionáriusai, akik 



Harangszó  

krisztusi lelkülettel egész életüket másoknak szentelték Isten di-

csőségére.  

„Mindannyian vágyakozunk a mennybe, ahol Isten lakik, de ha-

talmunkban áll, hogy már most a mennyben lakozzunk Ővele - 

hogy éppen ebben a pillanatban boldogok legyünk Ővele. Az 

pedig azt jelenti, hogy: szeressünk, ahogyan Ő szeret, segítsünk, 

ahogyan Ő segít, adjunk, ahogyan Ő ad, szolgáljunk , ahogyan Ő 

szolgál, embereket mentsünk, ahogyan Ő ment, Vele legyünk hu-

szonnégy órán át, megérintsük Őt fájdalmas álruhájában.” (vége) 

 Vjatrák Anna 

Imaszándékok december hónapra: 

A pápa általános imaszándéka: hogy a Megváltó születése hoz-

zon békét és reményt minden jó szándékú ember életébe. 

Missziós imaszándéka: hogy a szülők igaz evangelizátorok 

legyenek továbbítva gyermekeiknek a hit különleges ajándékát. 

Bíborosi imaszándék : Hogy a katolikus családok a Szent Család 

példáját kövessék, és élő közösségeket alkossanak, egymást 

segítsék a hitben, a hűségben és az élet minden nehézségében. 

Film ajánló-rovat:  Mária földjén 

Egyik hétköznap délutánján beültünk az autóba és tartottunk egy 

mi napot, aminek célja főként az volt, hogy megnézzünk egy új fil-

met, melyet ajánlottak többen is. Érdekes volt, hogy egyes előadá-

sokra nem lehetett jegyet kapni, mert teltház volt, míg az általunk 

választott előadásra simán tudtunk jegyet foglalni. Az Uránia 

Nemzeti Filmszínház termében lévő vetítés előtt már ismeretük a 

film forgalmazóját Mission is Possible csoportot.  

„A MiP egy 2007-ben alakult, többnyire egyetemista korú fiata-

lokból álló csoportosulás, melynek célja igényes, értékes módon 

szórakoztatni, illetve szórakoztatva értéket közvetíteni. Tevé-

kenysége elsősorban a kultúra és a szórakoztatás területeire ter-

jed ki. 

Amint II. János Pál pápa többször is hangsúlyozta, a fiatalok a 

világ reménységei. Ezért a MiP elsősorban – de nem kizárólag - 

a fiatalokat kívánja megszólítani arra inspirálva őket és életü-

ket az örök emberi értékek szerint alakít-

sák.”(www.missionispossible.hu) 

A film nagyon szórakoztatónak indult, miközben komolynak látszó  

eseményeket hozott a felszínre. Első 10 percben nem igazán tud-

tam eldönteni, hogy most a vidámság és humor az amire figyeljek, 

vagy lesz ez másképpen is. Hamarosan megjelent egy másik, egyre 

erősebb vonal is a filmben, mely lényeges tanúságot adó cs eleke-

deteket állított szembe a világ verőfényesnek mondott megnyilvá-

nulásaival. Egyre jobban úgy éreztem, hogy a vásznon zajló be-

szélgetések a szívemig hatolnak és magamban is zajlik egy párbe-

szédes válaszadás a vásznon történtekre. Érdekes helyszínek, kü-

lönleges helyzetek, döbbenetes válaszok és Isten szeretetének 

egyre nagyobb megismerése. A nagyon szép képi élmények mel-

lett bennem egyre inkább az önreflexiók kezdtek felszínre kerülni. 

A film szándéka szerint inkább meghívás és felhívás az Istennel 

való életre, viszont bennem inkább felismeréseket hozott. A felis-

merések magamról és az Istenemmel való kapcsolatomról és lel-

kemről szóltak. Valahogy sok minden kezdett helyére kerülni. Érté-

keket látni más életében, értékekkel szembesülni az értéktelenség 

elborító felszíne alatt, értékeimre rátekinteni, melyeket én látok. Ez 

egy szembenézés, melyből én gazdagodtam, egy lelki gyakorlat. 

Ezzel a mondattal jöttem el a vetítésről, és azzal a szándékkal, hogy 

mindenkinek csak ajánlani tudom ennek a filmnek megtekintését. 

Annyi minden felszínre került a gondolataimból, hogy az este töb-

bi programja után, a hazafelé vezető úton és még az otthoni be-

szélgetéseinkkor is bőséges megéléseinkről tudtuk beszélgetni. 

Azt gondolom, hogy ez már jóval több, mint egy film élménye, ha-

nem inkább hatása. Ezek után mit tudnék kedves olvasónak aján-

lani így adventi készületi időszakra? A Mária földjén c. film megte-

kintését! Információk: www.mariafoldjen.hu 

 Tóth László 

Könyvajánló: Templomi közösségünk egyik tagja, Deák András 

könyvét (Kopernikusz leányához az Istenről) ajánljuk a hívek fi-

gyelmébe. 

A könyvet kiadó, Beer Miklós püspök atya is ajánlja, mondván: 

„Ferenc pápánk mindannyiunkat az új utak bátor keresésére 

buzdít. Ebben a szellemben ajánlom szeretettel minden, igazsá-

got szomjazónak Deák András ezen istenkereső könyvét.” Benne 

írója egy sokat szenvedett emberrel beszélget a Jóistenről. A bibli-

ai Jób sorsában osztozóknak, lelki vezetőknek, útkereső fiatalok-

nak vagy azok szüleinek ajándék lehet Karácsonyra, ajándék egy 

életre. Kapható a Széchenyi téri Két Angyal Kegytárgyboltban 

vagy közvetlenül a szerzőnél. 

HIRDETÉSEK 
+ December 1-én, hétfőn ½ 6-tól a belvárosi Képviselőtestület 

összejövetelére várjuk a testület tagjait. 

+ Rorate szentmisék lesznek december 1. (hétfőtől) a belvárosi 

templomban hétfőtől szombatig (tehát szerdán is) reggel 6 

órakor. Szentmise után kisebb agapét is szeretnénk tartani a 

templom sekrestyéjében, ehhez azonban vállalkozó híveket is 

várunk, akik a szervezésben segítenek.  

+ A rorátékra tekintettel az esti szentmisék elmaradnak. 

+ 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 református lelkész úr tartja. 

+ 2014. december 6-án, szombaton, 18 órától a Kórház 

Kápolnában TAIZE-i imaóra lesz! Mindenkit szeretettel várnak 

a szervezők 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyerme-

kek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz 

kapcsolódva – amikor imádkozva várjuk az Úr eljövetelét. 

+ Jövő héten szerdán: XAVÉRI SZENT FERENC, szombaton 

SZENT MIKLÓS emléknapja lesz. 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

(Adventben!) Hétfő-Szombat:  reggel 6 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 csütörtök: 20:30-21:00: szentségimádás  (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás  (Szt. István 

kápolna) 

A héten temettük Prommer Jenőné Szeles Máriát és Károly 

Ábelné Zelenka Margitot 

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 

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 


