
II. ÉVFOLYAM • 49. SZÁM

 
Adventi koszorúkészítés a plébánián 
 
Advent a várakozás, a karácsonyi készülődés ideje, ami jó al-
kalom arra, hogy örömmel vágyjuk és várjuk az Úrral való 
találkozásunkat! 
Évek óta hagyomány a Ferences Templomban, hogy a 
hittanos gyerekek szüleikkel együtt készítik el ádventi ko-

szorúikat.  November 
27-én, szombaton dél-
után ennek kapcsán 
gyűltünk össze a ko-
lostor ebédlőjében, 
gyerekek és szülők 
egyaránt.  A gyermek-
ek ügyesen elsajátítot-
ták, hogy milyen alap-

anyagokból és milyen technikával lehet koszorút készíteni. 
A koszorú egyes elemeinek jelentésére és a színek fontosságára 
is igyekeztünk felhívni a figyelmet a készülődés közben. 

Megtanulták, hogy 
milyen színű gyer-
tyákkal díszítjük a ko-
szorút, a hagyomá-
nyos liturgia előírásá-
nak megfelelően. 
Öröm volt látni a sok 
szorgos, apró kezet és 
a boldog gyermek-

arcokat, miközben készültek a szebbnél szebb koszorúk. 
Nagyon szépen összehozza a családokat az ünnepi készülődés.  
Ez egy minőségi időtöltés, amelyben teret kapnak a jó 
ötletek, az eredménye pedig az otthonokban fog szerepet 
játszani a következő időszakban. A koszorú figyelmeztet 
arra, hogy tennivalóink legsűrűbb napjaiban se szűnjünk 

meg fohászkodni: „Jöjj 
el, Uram Jézus!”  
A koszorúkötés végén, 
P. Tokár János plébános 
atya megáldotta ádventi 
koszorúinkat. János atya 
arra kérte a gyerekeket, 
hogy otthon hívják ösz-
sze a családot a koszorú 

köré és kezdeményezzék a közös imát. Így lesz szép és ke-
gyelemmel teljes a várakozásunk!  Áldott ádventi készületet 
mindnyájunknak!                        

        (Máténé Bokor Kinga) 
 
Ádventi koszorú megáldása 

 
Szegények között jártunk… 
 
November 23-án, kedden hárman, ferences testvérek, mun-
katársunk, Judit, valamint Mária, a MSZSZ vezetője ebéddel 

láttuk vendégül a Za-
nati úti hajléktalano-
kat ellátó intézmény 
lakóit és az oda be-
térőket. Az ötletet 
római rendi elöljá-
rónktól vettük, aki 
levélben bátorított 
bennünket, hogy 

személyesen is keressünk föl szegényeket, beszélgessünk el 
velük, tapasztalható módon vegyünk részt életükben. Az 
ebédeltetés ötletét az intézmény vezetése szívesen fogadta; 
a babgulyással és a Zalaco Pékségtől kapott pogácsával 
vendégeltük meg a rászorulókat. 
János atya szíves szóval köszöntötte az asztalnál összegyűlteket, 
bemutatkozott, majd bennünket is bemutatott. Asztrik atya 
ráhangolódásképpen furulyán játszott, amit nagy csendben 
és figyelmesen hallgatott mindenki. 

Közben az intéz-
mény vezetője vé-
gigvezetett a házon. 
Elmondta, hogy a vá-
ros területén élő haj-
léktalanok 99 %-áról 
gondoskodni tud-
nak. Ha kell, éjszakai 
is rátalálnak az élet-
vitelszerűen kint tar-

tózkodókra, és szükség esetén segítséget nyújtanak. Ideiglenes 
betérőknek is helyet tudnak biztosítani, az állandó jelleggel 
bentlakók pedig emberhez méltó körülmények között él-
hetnek. A lépcsőházban és a ház több pontján látható 
művészi fényképről egy-egy itt élt ember beszédes arca néz 

a szemlélőre.  
Az ebéd után spon-
tán beszélgetés kez-
dődött a lakókkal. Az 
egyszerű, bátorító 
szavakra, gesztusok-
ra a látszólag érze-
lemmentes arcokon 
mosoly jelent meg; 
megnyíltak az élet-
terheit hordozó lel-

kek. Volt, aki sikeres vállalkozóként megbetegedett, házastársa 
kidobta, s így került az utcára. A másik gyermekotthonban 
nőtt fel, majd kamaszként visszakerült szüleihez, aztán utcára 
tették, most társra találva szeretne önálló életet kezdeni. 
Ahány ember, annyi életsors. Kiderült, amit mindig is sejtettünk, 
hogy az emberek sokszor önhibájukon kívül lesznek hajlék-
talanná. A legnagyobb segítség számukra, ha emberszámba 
vesszük őket, s nem megyünk el mellettük közömbösen 
egy-egy jó szó nem kerül pénzbe. Szent Ferenc atyánk szavai  
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ma is eligazítást jelentenek számunkra, amikor regulájában 
azt írja, hogy a testvéreknek „örülniük kell, ha alacsonysorsúak 
és megvetettek, szegények és félkegyelműek, betegek, 
leprások és útszéli kéregetők közt forgolódnak”.  Valóban 
örültünk, hogy ennek igazságát megtapasztalhattuk. 

          (Ferenc atya) 
  
LELKI ÚTRAVALÓ ADVENTBEN 

 
„Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi 
jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, 
hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát.” 
– Szent János Pál pápa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             Olvasd!                                               Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT 2. 
vasárnap 

Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lk 
3,1-6  
Öltsd fel Isten igazságának 
köntösét! 

Az Úr állandó eljövetele az evangélium 
hirdetésében folyamatosan igényli a mi 
közreműködésünket. Az Egyház, mint 
Menyasszony, a keresztre feszített és feltámadt 
Isten Bárányának a Jegyese, szeretetközösségben 
Urával együttműködik az Úrnak ebben az 
eljövetelében. 

Ma elkészülök a karácsonyi 
szentgyónásra, és lehetőleg 
el is végzem. 

12.06. 
hétfő 

Iz 35,1-10; Lk 5,17-26 Az Úr 
ereje akkor arra indította 
Jézust, hogy gyógyítson. 

Advent idején imádkozzunk Isten szava fényében. 
A Szentlélek ezáltal bevilágíthatja előttünk a 
követendő utat, átalakítja szívünket, mialatt 
várakozunk Urunk Jézus megszületésére. 

Ma különösen is odafigyelek 
egy kevésbé kedvelt munka-
társamra, hordozom őt. 

12.07. 
kedd Szent 
Ambrus 

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14 
Mennyei Atyátok sem akarja, 
hogy csak egy is elvesszen e 
kicsinyek közül. 

A hívek közössége jele Isten szeretetének, 
igazságosságának, amely már jelen van és 
működik a történelemben, de még nem valósult 
meg a maga teljességében, ezért mindig 
várakozni kell rá, türelemmel és bátran kell 
keresni, fohászkodni érte. 

Ma imádkozom elhunyt 
szeretteimért, 
családtagjaimért. 

12.08. 
szerda 
Szeplőtlen 
foganttás 

Ter 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; 
Lk 1,26-38  
Őbenne választott ki minket a 
világ teremtése előtt. 

Szűz Mária maradéktalanul megtestesíti advent 
lelkiségét, amely abból áll, hogy meghallgatjuk 
Isten szavát, mélyen arra vágyakozunk, hogy 
megtegyük akaratát, örömmel szolgáljuk 
testvéreinket. 

Ma felhívok egy régen látott 
ismerőst, és érdeklődöm 
felőle. 

12.09. 
csütörtök 

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15 
Ne félj! Én megsegítelek. 

Virrasztani és várakozni azt jelenti, hogy nem 
bátortalanodunk el, hogy a reményben élünk . 
Mint ahogy születésünk előtt vártak ránk, akik 
szerettek minket, most maga a Szeretet vár 
bennünket. 

Ma átgondolom, hogy 
mennyiben tekintek 
találkozás helyett úgy 
imádságaimra, mint 
teljesítményre. 

12.10. 
péntek 

Iz 48,17-19; Mt 11,16-19  
Én az Úr, a te Istened arra 
tanítalak, ami javadra válik. 

„Félek, hogy Jézus eljön és én nem veszem észre” 
(Szent Ágoston). Saját érdekeink vonzásában, 
amikor olyan sok hiúság eltereli a figyelmünket, 
azt kockáztatjuk, hogy szem elől veszítjük a 
lényeget. 

Ma böjtöt tartok és azt 
felajánlom valakiért. 

12.11. 
szombat 

Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13  
Így szenved majd az Emberfia 
is. 

Ne csüggedjünk: az éjszaka elmúlik, az Úr eljön 
és ítélkezik felettünk, Ő, aki értünk meghalt a 
kereszten. 

Ma közösen imádkozunk a 
családban a betegekért, 
kórházban lévőkért, 
gyászolókért. 

Hirdetések 
 

Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére.  
A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk. 
December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elne-
vezett harangot, amelyet a templomtoronyban helyezünk el. A mai napon gyűjtést tartunk a harangra.  
Köszönjük a támogatást.  
December 8-án, kedden az esti 17.00 órai szentmisét követően a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolód-
va, a veszélyeztetett magzati életekért lelki adoptálás szertartását végezzük.  Aki ezt vállalja, az fogadalmat tesz, 
hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy magzatért.  
A plébániánk területén december 8-tól szeretnénk meglátogatni és szentségekben részesíteni az otthonukban 
lévő betegeket. A beteglátogatásra feliratkozás a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehetséges!  
250 évvel ezelőtt Szombathelyen a ferencesek indították el a középfokú oktatást.  
Ebből az alkalomból december 8-án 16 órai kezdettel 250 éves a szombathelyi középfokú oktatás című ünnepi meg-
emlékezés és kamara-kiállítás lesz a Smidt Múzeumban. 
A Ferences Esték következő eseménye: P. Tokár János templomunk plébánosa, Tudd elengedni: „Az árnyékként kísérő 
apa” című előadása december 10-én, pénteken, este fél 7-kor kezdődik. 
December 11-én, szombaton 10 órakor Boldog Brenner János vértanú tiszteletére ünnepi szentmise lesz a Székesegyházban.  
Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás december 15-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A 
nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk rá az idős testvéreket. 
 

 

Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, papok 
szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király ünnepén, 
hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –  
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat gya-
korolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 


