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Szent Miklós püspök látogatása az ovis misén 
 
  Újra ovis misén gyűltünk össze. Jó Jézust meglátogatni, kü-
lönösen ezekben az embert próbáló időkben. Ha félelmek, 
aggódás közepette is, de én ilyenkor, főként, ha sok kisgyerek 
vesz körül, arra gondolok, hogy Jézus magához ölel bennünket. 
A gyerekek most egy nagy játékban vesznek részt, amit a 
szülőkkel, nevelőkkel játszanak. És ez a játék komoly, mert a 
szeretetről szól.  

Tudják, hogy megajándékozottak lesznek, és nekünk őrt 
kell állnunk, hogy a lelkükben megszülessen a hála, hogy ők 
is ajándékozzanak: jóakaratot, figyelmet, csendet. Az ovis 
misén arról gondolkodtunk, milyen jócselekedetek aranyoz-
hatják be a karácsonyvárást: gyűjteni kell ugyanis a szal-
maszálakat a kisded Jézus jászolába. Az adventi várakozás 
és együttlét: a bábozásban Julcsi története ezt szemléltette. 
Ahogy ő várja apukáját haza, és közben segít anyukájának, 
hogy örömet szerezzen a hazaérkezőnek, úgy vagyunk mi is 
érzületben egyek Jézussal, miközben várunk is rá. 

Karácsony angyalos öröme csendült fel a kiscsengők nyelvén, 
mikor Isten egy darab kenyérben jelen lett köztünk a szent-
misében, és abban az ölelésben is ott volt, amivel egy kis-
gyermek odafutott a templomba érkező Mikuláshoz.  Én is 
meghatottan néztem a kedves szentet, aki megígérte, hogy 
imádkozik értünk, és ez így is van: olyan jó, amikor egy 
piciny kis valóság naggyá nő egy növekvő kisgyermekben! 

                       (Vinczi Réka)         

          
Köszönet a Keresztény Múzeumtól a NEK-kiállításon való 
közreműködésért 

 

 
Köztünk járt a Mikulás 
 
Januárban születtem, talán ezért is szeretem a telet annyira.... 
Szeretem a havas tájat, a csikorgó hideget, a nyár felfoko-
zottsága után, a tél nyugodt, lecsitult békéjét.  
Szeretem a decemberhez kötődő ünnepeket, a titkokat rejtő 
várakozást. Jó hinnünk abban -  és ezek az ünnepek arra is fi-
gyelmeztetnek bennünket -, hogy soha nincs késő megújulni 

a jóságra, a 
s z e r e t e t r e . 
Egész évben   
törekszünk a 
jóra, de ebben 
az időben va-
lami más,több 
történik... 
Hiszem, hogy 
Szent Miklós 
püspök napja-
inkban is köz-
tünk jár, put-

tonyában elhozva némi édesség kíséretében azt a  szeretetet, 
jóságot, amit nekünk keresztényeknek sugároznunk kell, 

hogy a világ él-
hetőbb legyen. 
December 5-én 
vasárnap,   Mik-
lós püspök a 10 
órai szentmisén,  
a plébániánkra 
is ellátogatott. 
Öröm volt látni 
a fényt az apró 
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ságok szemében, ahogy a padsorok között,  pásztorbotjával 
kopogtatva közeledett feléjük. Volt, aki egy kicsit félszegen, 
mások viszont   bátrabban fogadták. Sőt örömmel, nyílt 
szívvel válaszoltak kérdéseire! Nem maradhatott el az ajándék 
sem!  Az édesség mellett, "kiskeresztet" és áldást is vittek 
haza a gyerekek! Ezekben a szép, meghitt pillanatokban,  
a felnőttekben is megelevenedtek az emlékek. Meghatódva 
figyeltük gyermekeinket, csendben azért imádkozva, hogy 
ezt az igaz, őszinte, tiszta  ragyogást, ami most a szemükből 
tükröződik, se a bánat, se a szomorúság ne oltsa ki soha!    

  (Zsifkovics Szandi Zsófia) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hirdetések 

Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozására várjuk a testvéreket december 15-én de. 10 órakor a Szent 
Erzsébet teremben. A nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. December 18-án reggel 6.30 – 
kor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános. 
December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról 
elnevezett harangot, amelyet a templomtoronyban helyezünk el. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a héten e- 
mailben vagy irodában jelezzék a katolikus sajtóra vonatkozó előfizetési igényüket (Új Ember, Adoremus), mivel jövőre 
is csak ez alapján rendelünk újságokat. A ferences zsebnaptár megérkezett.  
A karácsonyi gyóntatás rendje megtalálható honlapunkon és a faliújságon! 
December 24-én, du. 4-kor kezdődik templomunkban a „Betlehemes”,a templomot fél 4-kor nyitjuk ki.  
Az éjféli szentmise előtt negyed 12-től imádkozzuk el közösen a zsolozsmát. 
December 27- 31. között a reggeli szentmisék elmaradnak. 

  

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 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában,  
keresztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 

             Olvasd!                                             Elmélkedj! Cselekedj!

ADVENT 
3. 
vasárnap 

Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7 Lk 
3,10-18  
Örül majd neked nagy 
örömmel, újjáéleszt 
szeretetével. 

Az öröm, amelyet Gaudete vasárnap 
liturgiája ébreszt a keresztények szívében, 
nem pusztán nekik van fenntartva: prófétai 
jövendölés, amely az egész emberiségnek 
szól, különösen a legszegényebbeknek, 
ebben az esetben azoknak, akiknek a 
legkevesebb okuk van az örömre. 

Ma tudatosan szakítok időt 
magamra, hogy kicsit el 
tudjak csendesedni és 
feltöltődni. 

12.13. 
hétfő 
Szent 
Lúcia 

Szám 24,2-7.15-17; Mt 21, 
23-27  
Mily szépek, Jákob, a 
sátraid, és a hajlékaid, 
Izrael! 

Az örömre való felszólítás nem elidegenítő 
üzenet, nem egy meddő látszatmegoldás, 
hanem éppen ellenkezőleg, az üdvösség 
próféciája, felhívás a megváltásra, amelynek 
kiindulópontja a belső megtérés. 

Megkeresem a konkrét mód-
ját, hogy adakozzak a 
szegényeknek. 

12.14. 
kedd 
Keresztes 
Szent 
János 

Szof 3,1-2. 9-13; Mt 
21,28-32  
Nem hagyok meg belőled 
mást, csak egy szerény kis 
népet, amely az Úr 
nevében reménykedik. 

A világot felforgató események közepette, 
vagy a közöny és a materializmus 
pusztaságaiban a keresztények elfogadják 
Istentől az üdvösséget és tanúságot tesznek 
róla egy másfajta életmóddal, egy hegy 
tetejére épült városhoz hasonlóan. 

Összegyűjtöm, miért 
lehetek hálás Istennek, 
milyen ajándékokat, 
áldásokat kaptam tőle, 
megköszönöm neki. 

12.15. 
szerda 

Iz 45,6b-8.18.21b-25; Lk 
7,19-23 Boldog, aki nem 
botránkozik meg bennem. 

Nagy szükség van keresztényekre, hogy 
virrasszanak azokért, akik alszanak, 
imádókra, közbenjárókra, akik éjjel-nappal 
Jézus, a világ világossága elé viszik a 
történelem sötétségeit. Szükségünk van 
imádókra. 

Ma időt szakítok a Szentírás 
olvasására, és csendben 
maradok Isten Igéjével 
néhány percre. 

12.16. 
csütörtök 

Iz 45,5.7-8.18.21-2; Lk 
7,19-23  
Most örökre szóló 
irgalommal megkönyörülök 
rajtad. 

Ha a Mennyben várnak ránk, miért élünk 
földi igények szerint? Miért hajszoljuk 
magunkat egy kis pénzért, hírnévért, 
sikerért, minden mulandóságért? Miért 
vesztegetünk időt, hogy panaszkodjunk az 
éjszakáról, miközben a nap világossága vár 
ránk? 

Ma megvizsgálom, múltam 
milyen sebeivel kellene 
kibékülnöm, és Isten 
irgalmába helyezem ezeket. 

12.17. 
péntek 

Ter 49,2.8-10; Mt 1,1-17  
Jézus Krisztusnak, Dávid és 
Ábrahám fiának családfája. 

Az Isten iránti szeretet megnyilvánulásai 
nélkül, anélkül, hogy várnánk újdonságait, 
középszerűvé, langyossá válunk, 
elvilágiasodunk. Ez pedig felemészti a hitet, 
mert a hit ellentétes a középszerűséggel. 

Ma betérek egy templomba 
néhány csendes percre vagy 
elmegyek roráte misére. 

12.18. 
szombat 

Jer 23,5-8; Mt 1,18-24  
Velünk az Isten. 

A hit Isten utáni forró vágyakozás, 
folyamatos merész-ség a megtérésre, 
bátorság a szeretetre, szüntelen 
előrehaladás. 

Ma felajánlom konkrét 
segítségemet egy idős 
embernek a 
környezetemben. 

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 


