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Olvasmány: Iz 61,1-2a.10-11 Evangélium: Jn 1,6-8.19-28 Szentlecke: Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24 

ADVENT 3. VASÁRNAPJA, ÖRÖM VASÁRNAPJA 

 

Jövő vasárnapi (Advent 4. vasárnapja) szentírási szakaszok: olvasmány:2Sám 7,1-5.8b-11.16; szentlecke: Róm 16,25-27;  

evangélium: Lk 1,26-38; 

Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez: 

És országának nem lesz vége 

Az eredeti szó a „királyság”. Annak a királyságnak nem lesz vége, amit Urunk a kereszten szerzett. Mindörökké számítani fog. Az egyik ősi 

teológiai vita, hogy hogyan lehetséges egy olyan örök üdvösség, amit nem veszíthetünk el, ha egyszer Isten tiszteli a szabads águnkat. 

Miért ne lázadhatnánk újra üdvözült életünkben? Erre leginkább ez a hitágazat válaszol. Az ősi lázadás, tehát a bűnbeesés oka Isten 

gyanúsítása. Valamit titkol előlünk. Nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint Isten! Aki Krisztus keresztjére tekint, az tudni fogja, hogy 

Istennek nincs titka előttünk. Teljesen nekünk adta önmagát. 

Beszélgetéshez kérdések: 

- Jézus azzal lépett a világ elé, hogy „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa”! Mire szólít föl engem ma ezzel Urunk?   

- Tudok-e Krisztus keresztje előtt imádkozni? 

- Várom-e az üdvösséget? Mit jelent számomra?  
 

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 vilá-

gítson. Az imádságot az édesapa vezeti, az elmélkedést az édes-

anya, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa fel hangosan. 3. 

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, á l-

dott vagy te az asszonyok között! RÖVID OLVASMÁNY (Fil 4, 4-

5): Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örülje-

tek! 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 hirde-

tett, jöjj, és uralkodjál népeden mindörökké! Te vagy az Isten 

Szentje, altit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszön-

tött, jöjj, és add meg az egész világnak az üdvösség örömet! Sza-

badító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki Józsefnek, 

az igaz férfiúnak, jöjj, és szabadítsd meg népedet a bűn rabságá-

ból! 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 szüle-

tésének 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. 

A pápát segíteni imával az üldözöttekért végzet munkájában 

FERENC PÁPA KÉRÉSE 

NE azért sírjatok, ami nincs, azért harcoljatok, ami van!  

NE azért sírjatok, ami halott, azért harcoljatok, ami megszületett 

bennetek! 

NE azért sírjatok, aki elhagyott, azért küzdjetek, aki veletek van! 

NE azért sírjatok, aki gyűlöl Titeket, azokért küzdjetek, akiknek 

szüksége van Rátok! 

NE a múltatokért sírjatok, a jelenlegi küzdelmeteket harcoljátok 

meg! 

NE sírjatok a szenvedésekért, harcoljatok a boldogságotokért! A 

most velünk történő dolgokkal kezdjük megtanu lni, hogy semmit 

sem lehetetlen megoldani, csak el kell kezdeni.  

A Szentatya kérése, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten megóvja 

és adjon erőt Neki, hogy megfeleljen ennek a nehéz feladatnak. 

Úgy legyen! Imádkozzunk Érte, (napi egy Üdvözlégy Mária ...) 

hogy a Szűzanya járjon közben a Szentatyáért és áldja meg a szol-



Harangszó  

gálatában! Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teve-

led, áldott vagy TE az asszonyok között, és áldott a Te méhednek 

gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, 

imádkozzál érettünk , bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.  

Meghívó: Képzőművészeti Alkotások Jótékonysági Célú Árverés, 

az Esztergomi Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és Óvoda játszóudvarának megújítására 

Tisztelettel meghívjuk jótékonysági árveréseinkre, ahol kalapács 

alá kerülnek az iskolát támogató képzőművészek alkotásai. 

december 17., szerda, 18 óra (Montágh Imre Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Óvoda (Esztergom, Dobogókői út 29.) de-

cember 18., csütörtök, 18 óra  (Duna Múzeum, Európai Közép Ga-

léria, (Esztergom, Kölcsey u. 2.) Az iskolában különböző s úlyos-

sági fokú sérült gyerekek nevelését-oktatását végezzük, nekik az 

értelmi fejlődésük szempontjából nagyon fontosak az intenzív 

egyénre szabott fejlesztések. Kérem, hogy az árverésen való rés z-

vétellel, licitálással segítse a célunk elérését, az iskola játszóudva-

rának megújítását, szabadtéri játékok vásárlását. 

Advent –   Gaudete-vasárnap 

Gaudete vasárnap (latinul) jelentése: 'Örvendjetek [az Úrban]'az 

ádvent 3. vasárnapjának neve introitusa (Fil 4,4-6) alapján. - A 

Gaudate vasárnap ádvent 2. felének kezdete, a közeledő karácsony 

miatt "alaphangja" az öröm. Liturgikus színe lila helyett a rózs a-

szín. (Kat.lex.) Az egyházi évben két készületi időszak van: a hús-

vétra előkészítő nagyböjt és a karácsonyra előkészítő advent. A 

készület fő gondolata mindig a találkozás megélésére való alkal-

massá válás, magyarul: a bűnbánat. A bűnbánatot hagyományo-

san kifejező liturgikus szín a lila (másként: viola). Ugyanakkor 

mindkét készületi időszakban az egyház egy-egy nap erejéig min-

tegy kikacsint a bűnbánattartás csöndje mögül, és jelzi: a keresz-

tény 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 kehely-

takaró; a liturgia nem az elcsöndesülésre, hanem az örvendezésre 

hív fel (vagy inkább: meg). Gaudete-vasárnapon ezenkívül az ad-

venti 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, örülje-

tek, az Úr közel van!” – Ez az introitus pedig egy csaknem húsz 

évszázados szövegből származik, egy levélből, amelyet a Filipp i-

ben élő keresztények megerősítésére írt a bilincsekben lévő Pál 

apostol. Szerk. 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

HIRDETÉSEK 

+ Adventi triduumunkat december 15 és 17 között tartja Czap 

Zsolt budapesti-pestszenterzsébeti atya, plébános úr 

évfolyamtársa és barátja. Az első alkalom tehát most vasárnap 

az esti szentmisében lesz, utána hétfőn és kedden, szintén este 

7 órakor. A gyóntatás már fél 7 órától elkezdődik, használjuk ki 

a lehetőséget! Ezeken a napokon értelemszerűen lesz esti 

szentmise! 

+ Rorate szentmisék decemberben a belvárosi templomban 

vannak most a triduum miatt csak szerdától szombatig reggel 6 

órakor. Szentmise után kisebb agapét is tartunk a templom 

sekrestyéjében. 

 + A rorátékra tekintettel az esti szentmisék szerdától péntekig 

elmaradnak. 

+ Advent szombatjain, délután 5 órakor közös, ökumenikus 

gyertyagyújtás lesz a Főtéren, jövő héten Pokriva László 

plébános úr tartja. Buzdítjuk a kedves testvéreket az 

alkalmakon való részvételre. 

Előzetes információként hirdetjük a következőket: 

+ December 24-én, reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali 

szentmise a Belvárosi templomban. Pásztorjáték 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 gyerme-

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

kapcsolódva – amikor Jánost kérdezik a papok és leviták. 

+ Jövő héten, szombaton Szent Teofil emléknapja lesz. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

(Adventben!) Hétfő-Szombat:  reggel 6 óra; 15-én, 16-án 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) 

Zárdatüemplom: 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: Tóth Jánosné, Keil Antal, Gerencsér Gézáné 

 

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 


