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ÚRJÖVET
A decemberi sötétségben gyertyát gyújt az Egyház, felismerve
ezt a csodálatos szimbólumot,
amit maga a természet kínál. Az
egyre hosszabbra nyúló estéken
vágyakozunk a világosságra, ezt
mutatják a város téli fényei, ahova csak lehet világító füzéreket
helyeznek el. Ez természetesen
pótcselekvés akkor, ha lelkünkben
nem gyullad fel a fény. Jézus világosságként érkezett el a világ
sötétségébe, de nem fogadták be,
inkább saját fényeikben gyönyörködtek.
Advent első vasárnapján különleges időszak kezdődik el az Egyház
számára. Szimbolikáját maga a természet adja: feltartóztathatatlanul nő
a sötétség. Délután négy órakor már
kigyulladnak a lámpák. Igyekszünk
világítani, mert veszélyes a sötét, félünk tőle, botorkálunk benne. A városban egyre több fény gyullad fel: reflektorok, utcai lámpák, füzérek. A lámpák
természetesen azt világítják meg, amit
szeretnénk, vagy amit mások szeretnének hogy lássunk, egy-egy szép épületet, bevásárlóközpontokat, fontosabb
utcákat, tereket. Ebben a mesterséges
fényben megjelenik egy új világ, mi
pedig élünk ebben a világban, elfogadva azt realitásnak. Ami nincs megvilágítva az nem is létezik, azt nem lehet
figyelembe venni. Benne élve ebben
a világban találhatjuk szépnek, kellemesnek, unalmasnak, vagy rossznak is
az életet. Ha kicsit fölé emelkednénk,
például repülővel, olyannak látszana,
mint egy karikatúra, az emberek jönnek-mennek, tolonganak, araszolnak
autóikkal, zsúfolódnak a járműveken,

közben pedig óriási térség veszi körül
őket, amit nem látnak. A világ, amiben
az emberek élnek olyan, amilyennek
csinálták maguknak, vagy egymásnak.
A decemberi sötétség szimbolikusan
tükröt tart elénk, és a tükörbe nézve
elgondolkodhatunk életünkről. Mit látok én valójában ebből a világból, vajon tényleg az az út a fontos amit ismerek mert „kivilágították”? A média
is ilyen reflektor, azt mutatja meg amit
akar, ha csak ezt veszem figyelembe
beszűkül az életem. Lehet hogy ha letérnék az utamról egy egészen más világ tárulna fel, vagy ha belenéznék egy
infralámpába, olyasmit láthatnék, amit
eddig el sem tudtam képzelni.
Erdélyi utazásnál mindig úgy jár az
ember, hogy a legszebb vidékre éjszaka érkezik. Megérkezünk a hargitai falucskába, csak halvány lámpákat, rossz

utakat lepusztult buszmegállókat,
rozsdás és zajos teherautókat látunk.
De másnap reggel felkel a nap, és ott
találjuk magunkat a csodálatos hegyek között, hegyi patakok és fenyvesek vesznek körül minket, és amit
este láttunk, az teljesen jelentéktelenné válik.
Egy ilyen felfedező útra hív az
Egyház Adventben, keressük meg
a fontos dolgokat a világban, vegyük észre azt a szépséget, amit Isten teremtett nekünk. Vegyük észre
magát Istent, aki nagyon közel van
hozzánk, tekintsünk új szemmel egymásra, fedezzük fel egymásban Isten
ajándékát. Ébredjünk fel az álomvilágból (árnyékvilágból) Isten igazi
világára.
Mi kell ehhez?
Friss, nyitott lélekkel Istennel ébredni, az ő dolgait szemlélve kezdeni
a napot, tanításán el-el gondolkodva
indulni dolgunkra. Ezt éljük át a RORÁTÉKON. De kell más is, új fény
különleges fény, ami nem manipulált,
amiben Isten mutatja meg a teremtést,
mint munkájára büszke kertész, aki
nagy örömmel vezet körbe kertjében,
aprólékosan megmutatva minden

szépet. Ezt a különleges fényt az
adventi koszorú gyertyái jelképezik, amelyek a lelkünkben kell hogy
felgyulladjanak.
Legyen ez az Advent lelki kaland
mindnyájunk számára, és a felgyulladó gyertyák fénye jelentse azt,
hogy egyre inkább feltárul előttünk
Isten szép világa!
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„Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.”

(Zsid 13,2)

Szeptember óta templomunkban tartják istentiszteleteiket, bibliaóráikat és más gyülekezeti alkalmaikat református testvéreink. Imaházuk telkét értékesítették, templomuk építését még nem kezdték el. Péterffy György
lelkész úgy véli, hogy ebben a közösen töltött időszakban jó alkalom kínálkozik a református és katolikus testvérek találkozására és kölcsönös megismerkedésére. Elmondta azt is, hogy elkészültek a templom építési tervei,
amelyeket november végén be szeretnének adni az önkormányzathoz. 2011. január végére, február közepére
lezajlik a templomtelek átminősítésének ügye. A kiviteli
tervek elkészülte után, Isten segítségével jövő tavasszal
nekiláthatnak az építkezésnek.

Támogassuk imáinkkal is templomuk
építését!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek a jótékonysági koncertre és anyagilag is támogatták
törekvésünket. Külön hálás vagyok azoknak, akik bármilyen módon részt vállaltak a szervezésben, elsősorban a fellépőknek, a kísérőknek, a lelkes önkéntes közönségszervezőknek, a szendvics- és süteménykészítőknek, a mosogatóknak, a konferálónak, a vetítőnek és az észrevétlen háttérembereknek. Nem hiába írtuk a meghívóra: "Isten a jókedvű adakozót szereti". Ezt a jókedvet éreztem végig.

Legmerészebb álmainkat is felülmúlta az adakozó kedv, hiszen a koncerten 313.100 Ft pénzbeli adomány
gyűlt össze, mely összeg a koncert utáni napokban a plébánia számlájára történ átutalásokkal 462.100
Ft-ra nőtt.
Az összeg nagyobb része már felhasználásra került, megvásároltuk a felújításhoz szükséges anyagok jelentős részét: cementet, téglát, csempét, járólapot. Ezen kívül egy közösségi tagunk munkahelyétől jelentős mennyiségű festéket kaptunk ellenszolgáltatás nélkül - mintegy 50.000 Ft értékben -, melynek
köszönhetően a ház összes helyiségét újra lehet festeni.
A család nevében hálásan köszönöm a támogatásokat!

Király Gyuri
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Kondor atya emléknap
a Fatimai Szűzanya Templomban
Kondor atya halálának egy éves
évfordulóján, 2010. október 28-án,
Szt. Tádé ünnepén a Makrovilág
utazási iroda egész napos imádságos megemlékezéssel vett búcsút
szeretett Kondor atyától, a magyar
zarándokok jótevőjétől.
Köszönjük Madari Gyulának, az
utazási iroda vezetőjének a szép
gondolatot és a lehetőséget, hogy
ily módon emlékezhettünk, és leróhattuk kegyeletünket Kondor atya
emléke előtt a szép Fatimai Szűzanya Templomban. Köszönjük az
értékes és megható napot, ami lélekemelő és felejthetetlen marad.
Köszönjük a Mária Rádiónak az
egész napos közvetítést, amellyel
lehetővé tette, hogy az ország minden részén bekapcsolódhassanak
az imádságba és az emlékezésbe.
Rózsafűzér imádsággal kezdődött
a nap, amely végigkísérte a megemlékezést, hiszen a Fatimai Szűz
kérése: „imádkozzátok a rózsafüzért.” Ünnepi szentmisével folytatódott, amelyet P. Juhos Ferenc
SVD tartományfőnök celebrált a
megjelent atyákkal.
A délután folyamán személyes
emlékeket mondtak el Kondor atya
barátai és tisztelői. Nagy élmény
volt hallgatni egy kedves osztálytársát, aki megosztotta velünk a
Kondor atyától kapott csodálatos
hangú leveleket, felidézve ifjúkorát, gazdag lelkivilágát, nagy hitét.
Ezekben az élete során hozzá írt
levelekben, amik diákkorától haláláig szinte egész életét tükrözték,
megjelent Kondor atya lenyűgöző
egyénisége, tiszta lelkülete, teljes
valója, ahogy az ember megismerte
őt a találkozások során – egy igazán hiteles ember, akire mindenki
jó szívvel, örömmel emlékezik.
Király Attila plébános úr is felidézte a Fatimai zarándokutat,

ahol Kondor atya vendégszeretetét élvezték, és ajándékba kapták
a szép kegyszobrot. Megemlítette a
templom tervezőjét is, aki sok lelki
segítséget, imát és biztatást kapott
Kondor atyától, hogy álma és terve
valóra váljon.
Madari Gyula meleg hangú személyes élményeit mondta el, amiből érződött Kondor atya iránti
nagy szeretete, nagyrabecsülése,
hálája és fájdalma a halála miatt.
Kertész Péter solymári plébános
atya lelkesen számolt be nagy élményéről, amikor Fatimába utazott
azzal a csoporttal, amely visszakísérte az országot bejárt Fatimai
Szűzanya vándorszobrát Takács
püspök atya és 15 paptestvére vezetésével. Ez a visszaemlékezés engem is személyesen érintett, mivel
férjemmel, a Fatimai templom tervezőjével én is részese voltam ennek az útnak, amelyre Kondor atya
mindkettőnket meghívott. Életem
legszebb emléke ez a zarándokút.
Ekkor született meg a Szűzanya és
a Szentlélek segítségével a templom terve. Kondor atyát itt ismertük meg közelebbről – vendégsze-

retete fáradhatatlan volt, egy életre
szóló élményt nyújtott a csoportnak. Tanúságtevő élete, mély hite,
imádságos lelkülete, jókedve, humora átsugárzott mindenkire. Kivétel nélkül mindenki fontos volt
a számára, minden percét a csoporttal, velünk töltötte. A Fatimai
Szűzanyához való hűsége, szeretete teljesen magával ragadott bennünket. Jó volt a közelében lenni.
Kondor atya valóban kiérdemelte, hogy méltón emlékezzünk rá.
Jó lenne, ha ez a nap valódi emléknappá válna, és nem csak most,
hanem minden évben a halála évfordulóján megemlékeznénk róla.
Ezáltal az ő személye és az ügy,
amit több, mint fél évszázadon keresztül Fatimában szolgált, tovább
gazdagítaná és mélyítené a magyar
nemzet hitét. Talán - Mindszenti
bíboros úr emléknapjának mintájára - Kondor atyának is lesz
egyszer emléknapja szülőföldjén,
Magyarországon – rajtunk múlik,
hogy így legyen.
Marosi Gáborné

Karácsony

4

Adventi üzenet
Várjuk az Úr eljövetelét. Mindenki várja, bár a gyakorlat eléggé eltérő. Mert mit tesz az, aki a karácsonyi ajándékozás
lázában tervezget, gyűjtögeti a félretett pénzét és ötleteit a különleges alkalomra? Ajándékozni fog! Akiket szeret, meg fog
lepni valamivel. Az anyagias világban tárgyiasult a valóság, a lelkek világában azért megtaláljuk a lélek gazdagítását is. Ma
így áll össze a szeretet ünnepének forgatókönyve. Csak egy lépést kell még megtenni annak kiderítésére, hogy miért éppen
december 24-e éjszakájára van időzítve mindez. Ha ez is tisztázódik, megtaláltuk a bölcsőt, benne Jézust. Ott áll mellette
Mária és József, együtt a Szent Család. Jönnek a napkeleti bölcsek is, hozzák az ajándékaikat, értékeseket, fontosakat.
Már kétezer éve tart ez a Karácsony, családdal, ajándékokkal, de mindenek előtt szeretettel. Persze aki tudományos
magyarázatot keres, annak ez nem elég. Jönnek a pogányok, a rómaiak, nem is akkor született, nem is ez a legfontosabb
ünnep, és így tovább… véget nem ér a bölcsködés.
Inkább azt kéne észrevennünk, hogy elkezdődött valami. Várakozunk, de nem tétlenkedünk, és nem is vagyunk egyedül.
Egy közösséget alkotunk, és nagyon fontos társaink ebben az adventi időszak szentjei is. Üzennek nekünk a Karácsonyról
és Jézusról, ősi elemeknek, mint a tűz és víz, föld és a levegő, a lélekkel való kapcsolatáról. A mai ember már meglepődik,
ha ilyet hall, mert túlságosan leköti az anyagi világ.
Ebből a szempontból is különleges időszak tehát a mostani. A föld erős embere Szent András apostol, a tűz nagy hatású
küldötte Szent Borbála, a víz kitartó szolgája Szent Miklós püspök, és a levegő éltető erejének képviselője Szent Lúcia.
Advent olyan szentjei élnek ma is közöttünk, akik e csodálatos időszakot különleges tartalommal töltik be. Talán nem is
gondolnánk, hívők és nem hívők egyaránt, hogy milyen sok módon kapcsolódunk hozzájuk, éppen ezzel igazolva azt, hogy
Jézus-váró időszakunk nagyon is része a hétköznapjainknak.

Szent András apostol, az európai szkíták keresztény hitre térítője,
népünk korai történelmét meghatározó személy. Alakja a Szent Koronán is megtalálható, számtalan templomunk védőszentje, települések névadója. A galileai férfiak egyike, gondoskodó segítő a kenyérszaporítás után, aki a szkítopolisz városait elhagyva a Kaukázus
környéki népekhez és a Dunától Északra letelepült szkítákhoz viszi
el az Evangéliumot. A mások megértése és elfogadása, a nélkülözők
megsegítése jelenti azt az értéket, melyhez férfias erő és bátorság,
embertársaink iránt érzett megértés és szeretet kapcsolódik. A kimért csapások eltűrése és példamutatás az alázatból, ezek azok a
lelki kincsek, melyekkel elindulhatunk Advent idején. Katasztrófák
sérültjei, a válság miatt ínséget szenvedők várják a segítő kezet, és
nem hiába. Úgy hírlik, akinek kevés van, még azt a keveset is szívesen osztotta meg a nehéz idők láttán. Sok százezer és millió honfitársunk sietett a közelmúltban is a rászorultak megsegítésére. Az
Advent számukra már ekkor elkezdődött!
Andrást követi Szent Borbála. Erős hite és az Úrhoz való ragaszkodása életének meghatározója volt. Apja az életére tört, aki ezért szörnyű halállal
bűnhődött, villám sújtotta agyon. Ma ritkán a hitéért, gyakrabban aljas semmiségért válik valaki családi erőszak áldozatává. Borbála sorsa számtalan
formában megismétlődik, sok-sok szenvedés és gyakran halálos bántalmazás formájában. Az Advent minden fajta erőszak elszenvedőjének vigasztalást jelent, és reményt sorsa jobbra fordulásában.
Aki járt már bányászvidéken vagy élt bányászok között, az tudja, hogy men�nyire szerették és becsülték ezt a tüzes erejű szentet a veszélyben élők. A
hitben erős és szelíd leány Jézushoz menekült az üldöztetésben, és nála
vigaszt, végül örök életet talált.
Gyönyörű szép a jelképe az áldozati kehely és az ostya, de ugyanilyen megható az a hazai szokás, hogy Borbála napon cseresznye-ágat tesznek az emberek egy vázába, mely Karácsonyra kivirágzik. Jézussal életre kel a halott
ág, Jézussal együtt virul ki, aki hozzá tartozik.
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Borbálát követi Szent Miklós püspök, vagy ha így jobban
tetszik, a Mikulás. A jóságos segítő, a háttérben maradó
adakozó, a szeretetből soha ki nem fogyó. Jelenléte a keresztény világban általános. A három szűz férjhez adása és
egy tengeri vihar áldozatainak megmentése szerepel a róla
készített legendák képein. A gyógyszerészek és a hajósok
védőszentje. Példája eltér a férfias, világot bejáró Andrástól. Csendes, közösséget építő vezető, akinek rejtélyes ismeretlenség övezi ajándékait. Jól ismeri azokat, akik hozzá
tartoznak, tudja, mire van szükségük. Az is nagyon fontos,
hogy az ajándékok jó célt szolgáljanak, nem élvezetekre,
nem mértéktelen fogyasztásra kellenek, hanem valódi
szükségletet elégítenek ki. Ha ez vezeti az ajándékozót, és
így várja a segítséget a rászoruló, akkor a segítség célba
talál. Ezt a kedves myrai püspököt ma már ismeri az egész
világ. Olyan példát hagyott hátra, melyet máig nem homályosított el semmi. Azt kívánom minden kedves olvasónak,
legyünk mi is önzetlen Mikulások, erősítsük a közösséget,
szerezzünk örömet embertársainknak, és segítsünk a bajba jutottakon.

Lehet más módon is vidám és játékos az alapvetően
komoly és elmélyült várakozás időszaka. Ezt jelenti
Szent Lúcia, a siracusai lány ünnepnapja. Vértanúsága megrázó és szörnyű szenvedések sorozata, de hite
kiállta a próbát. Minden vagyonát a szegények megsegítésére fordította, a hoppon maradt hozományvadász
pedig halálra kínoztatta. Az idők folyamán a lányok a
vőlegényükre vonatkozó jóslásokra, egyéb jövendölésekre találták alkalmasnak a szent ünnepnapját. Némi
boszorkányság is előtérbe került, de ilyenkor készültek
el a kifaragott töklámpások is, melyekbe aztán gyertya
került, és jól lehetett vele ijesztgetni másokat. Lúcia,
vagy magyarosan Luca a fényhozót is jelenti, kapcsolódva Jézusnak, mint a világ világosságának az eljöveteléhez. A szent a mártíromságával lett örökre Jézusé,
a mi Lucánk pedig jósol és föltelepszik a Karácsonyi
oltárunkra, de beköltözik a jó meleg pesti lakásokba
is, hiszen a Luca-napkor vetett búza fog kizöldülni Karácsonyra, és ígér bő termést a jövő esztendőre.

Így szeretjük a mi adventi szentjeinket, követjük a példájukat, és adjuk a nevüket a

fiainknak és leányainknak.
Legyen áldott az emlékük!

2010. Ádvent, D. CS.
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ADVENTI KÉSZÜLET – felnőtteknek
Dátum
Dec. 4.
5
6.
7.
8.
9.

Olvasd el!

Napközben felelevenítem a
Felhívom, akit már rég nem láttam,
Miatyánk (az Úr imájának) egy-egy
vagy hallottam felőle
sorát
Hálát adok a hitemért,
Iz 29,17-24 A vakok szemei
Kitűzöm a szentgyónásom
plébániaközösségemért,
megnyílnak majd akkor
időpontját
Egyházamért
Iz 30,18-26 Megkegyelmez az Úr,
Elfogadom-e Jézust életem
ha hozzá kiáltasz
középpontjának?
Iz 40,1-11 Építsetek utat a
Imádkozom a családomért, (és
Anyagi vagy pénzbeli adományom
pusztában az Úrnak!
családommal)
a rászorulóknak
Ef 1,3-12 Isten kiválasztott minket
Elvégzem karácsonyi
Mi okoz nehézséget a hitemben?
Krisztusban
szentgyónásomat
Imádkozom az evangéliumi élet
Keresek két megdicsérni való
Iz 40,1-11 Keressétek az Urat,
terjedéséért, szerzetesi, papi
dolgot
míg megtalálható
hivatásokért
Iz 40,25-31 Akik az Úrban bíznak,
új erőre kapnak

11.

Iz 41,13-20 Ne félj! Én
megsegítelek!

12.

Iz 48,17-19 Bárcsak figyeltél
volna parancsaimra

14.
15.
16
17.
18.
19.
20.

Készület

Iz 26,1-6 Az Úr örökké
megmaradó szikla

10.

13.

Imádság

Sir 48,1-4.9-11 Illés ismét eljön
Iz 61,1-11 Hirdetem az Úr
kegyelmének esztendejét
Mt 21,23-27 Jézus a szeretet
hatalmával jön hozzánk
Mt 21, 28-32 Az Úr tisztává teszi
az o népét
Mt 1,1-17 Nem távozott el
Júdából a jogar
Mt 1,18-24 Igaz sarjat támasztok
Dávidnak
Lk 1,5-25 Örömödre lesz és
ujjongani fogsz rajta
Lk 1,26-38 Íme a szűz fogan és
fiút szül

Imádkozom azokért, akik
eltávolodtak Jézustól
Adtam-e okot a haragra? Meg
tudok-e bocsátani? Tudok-e
bocsánatot kérni?
Fejlődik-e bennem az Isten és az
emberek iránti szeretet?
Imádkozom szerzeteseinkért,
papjainkért, püspökeinkért és a
Szentatyáért
Átgondolom, hogy életemben mi
mindenért adhatok hálát Istennek
Imádkozom a szétesett családokért

Igyekszem békülő gesztust tenni
annak, aki irányába ez szükséges
Elfogadok segítséget és felajánlást
Igyekszem szentmisén részt venni

Igyekszem egy rászorulóval
titokban jót tenni
Őszintén megbocsátom mások
hibáit
Jókedvvel végzem el a feladatomat,
munkámat

Van-e olyan bűnöm, amit nem
merek bevallani?
Mi változott meg bennem ad
Megdicsérem a környezetemben
vent kezdete óta? Mit kéne
tapasztalt jót
komolyabban vennem?
Ma napközben is elolvasom a napi
Tisztázom családtagjaimmal a
szentírási részt
felmerült félreértéseket
Napközben elimádkozom az Úr
imádságát
Imádkozom a meg nem született
Kérés nélkül ajánlok fel segítséget
gyermekekért és szüleikért
a közelállóknak
Imádkozom a családokért és
Személyes ajándékom a
azokért, akik egyedül vagy nem
környezetemben élő magányos
ünnepelnek
rászorulónak
Imádkozom a magányosokért,
Ma külön is figyelek, hogy türelmes
hajléktalanokért, börtönben
és megértő legyek egész nap
lévőkért

21.

Lk 1,26-38 A te házad és
királyságod örökre megmarad

22.

Lk 1,46-56 Az Úr teljesítette
kérésemet

23.

Lk 1,57-66 Elküldöm követemet,
aki egyengeti utamat

Egy tized rózsafüzért imádkozom a
hitükben megfáradtakért

Tisztázom családtagjaimmal a
felmerült félreértéseket

24

Lk, 67-79 A te házad és
királyságod örökre megmarad

Megköszönöm Jézusnak az adventi
időszak kegyelmeit

Örvendezve végzem a dolgomat

Karácsony
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Karitász hírek:

Egymillió csillag a szegényekért
Nemzetközi szolidaritási akció karácsonykor

A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki
a Földön. És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl
egy emberi szívben. Ezt a fényt jelképezik azok a gyertyák, amelyeket
december 4. és 11. gyújthatnak azok, akiknek szívében már fellobbant
a szeretet. A gyertyáért felajánlott adományból a Karitász élelmiszeradománnyal segíti a szegényeket. Minden egyes gyertya kiáltás az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a társadalom peremére szorultakért.
Magyarországon a szolidaritás egymillió csillaga december 4-én ragyog fel először, és egy héten keresztül nap mint nap arra figyelmeztet,
hogy vannak nálunk sokkal szegényebb emberek. Az országos akcióban nyolc egyházmegyei karitászszervezete vesz részt, így a szolidaritás fényei felgyúlnak az egri, a szeged-csanádi, a pécsi, a kaposvári, az
esztergom-budapesti, a székesfehérvári, a veszprémi és a szombathelyi egyházmegyék területén.
Az idén először az adománygyűjtésnek ezt a formáját választottuk (az
eddig szokásos helyett, amikor csomagokat gyűjtöttünk, és vittük ki a
rászorulóknak). Gyertyák advent első hetétől lesznek megvásárolhatóak templomunkban. Minimális ajánlott ára 1000 Ft lesz. Kérjük, aki
teheti, adományozzon magasabb összeget!

Téli börze és jóság-vásár
Karitász csoportunk szervezésében gyűjtünk téli ruhákat, cipőket, amit családjaink egymás között cserélhetnek, jelentős
anyagi terhet megtakarítva.
Gyűjtünk ajándéktárgyakat:
hozd el azokat a tárgyakat, aminek nagyon örültél, amikor
megkaptad, de most szívesen másnak adnád, had’ örüljön neki
más is ( ezek lehetnek: Játékok, könyvek, dísztárgyak stb.)!
Elképzelésem szerint adventi időszakban a Szentmisék után
tennénk ki a behozott dolgokat a közösségi teremben. Gyerekeink kiválaszthatják a nekik megtetsző dolgokat, és jóságukkal
vehetik meg: esténként szüleik segítségével felírják egy szív
alakú papírra milyen jócselekedetet hajtottak végre, és ezeket
a jócselekedeteket beválthatják advent 4. vasárnapján.
A gyűjtés helye a közösségi terem, ha van egyéb ötleted vagy
kérdésed hívj!
Kornhoffer Tünde 06 20 264 84 49
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Karácsony

Gyertyagyújtás három adventi vasárnapra
keresztény családok számára
A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján 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 hangosan.
II. Vasárnap
Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)
Ének: Harmatozzatok...
Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent,
az ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együttműködtünk-e
a tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Boldog akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne
legyünk csodavárók! Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével küzdenünk kell a
kísértésekkel és a hamis dolgokkal szemben, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz. Ima: Ó népek Királya és vágya
és szegletköve, ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.
Apa: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
Befejezés: egy adventi ének
III. Vasárnap
Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)
Ének: Harmatozzatok...
Elmélkedés. Advent harmadik vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk saját
családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk
lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó
szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítésével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és
kitüntetés, ha mi is segíthetünk.
Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: "Örüljetek testvérek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben
terjesszétek kéréseiteket Isten elé". (Fil 4,1-6)
Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit
kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.
Apa: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
Befejezés: egy adventi ének
IV. Vasárnap
Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés)
Ének: Harmatozzatok...
Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik
a szívünkben.
Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?
Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.
Apa: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
Apa: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy...
Befejezés: egy adventi (esetleg már karácsonyi) ének

Karácsony
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Szent család-járás
Egy régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni, és saját hagyománnyá nemesíteni:
Adventben plébániánkban útra indul a Szent Család, és szállást kér egy-egy családtól egy éjszakára.
A Szent Családot szimbolizáló képet a családok viszik át egymáshoz, és közösen imádkoznak a kép előtt. December 24.én 16.00.-kor a kép megérkezik a templomunkba, a betlehemes játékra.
Aki szállást adna a Szent Családnak egy éjszakára, jelentkezzen Attila Atyánál.
November 27.-én kifüggesztjük a hirdetőtáblára, hogy mikor melyik családhoz tér be szállásért a Szent Család.

Jógával az egész-ségért

Szeretettel várom közösségi termünkbe azokat, akik szeretnének aktívan tenni egészségük megőrzése érdekében.
A jóga gyakorlatai jó közérzetet, ellazultságot: testi-lelki rugalmasságot teremtenek.
Hétfőn és csütörtökön 18.30-tól hatha gerincjóga
kedden reggel 8.00 női jóga, a női szervek és mirigyek egészségéért,
kedden 16.30 Flower yoga lányoknak (7-14 éves korig), 18.00 haladó hatha jóga
Kornhoffer Tünde okl. jógaoktató 06 20 264 84 49
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Karácsony esti közös, családi imádság

A Szentestét minden család különböző módon, a maga megszokott módján – mégis hasonlóan: imádságban köszönti,
hogy a családi ünnep után a többi keresztény családdal együtt az éjféli szentmisében közösen adjon hálát Istennek. A családi imádság középpontja az Isten Fia, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk jött. A családi ünneplés és közös
imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő „családi liturgia”, melyet akár magányosok is elimádkozhatnak.
(kellékek: Evangélium, 10 kis mécses vagy gyertya)
I. Ima az adventi koszorúnál
Miután a család összegyűlt, meggyújtják az adventi koszorú négy gyertyáját és éneklik: Harmatozzatok…
II. Ima a karácsonyfánál
A család az adventi koszorúval a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló
evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat: Lk 2,1-7), esetleg rövid tanítást, buzdítást mond a karácsonyról,
Jézusról, az ajándékról...
III. Dicsőítés
ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…
IV. Könyörgések, gyertyagyújtás – a 10 könyörgést a családtagok olvashatják és a gyertyákat is ők gyújthatják meg.
Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:
1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk,
hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az
Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket
Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében
éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges
Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát
először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg XVI. Benedek pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva
kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg bennünket. Adjon
a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek,
testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja
a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért,
akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
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9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a
Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra
eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát,
melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az
emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy
egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

MEGHÍVÓK
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Adventben minden szombat este (nov. 27, dec.4, dec.11,
dec.18) ünnepélyesen gyújtjuk meg a templomi adventi
koszorú következő gyertyáját. Azért szombat este, mert a
liturgikus naptár szerint napnyugtakor már elkezdődik a
következő nap, vasárnappal pedig elkezdődik advent következő hete. Szombat esténként 18 óra.

RORÁTE

Advent minden hétköznapján (szombaton is) reggel 6 órakor
összegyűlünk a templomban, hogy Jézussal találkozva kezdhessük a napot.

Első roráté nov. 29. utolsó roráté dec. 24.
ADVENTI IMAÓRA

Közös imádságra hívunk mindenkit dec. 4.-én szombaton 17
órára. Szánjunk időt az imádságra is az ünnepi készülődés közepette. Erre az imaalkalomra imaszándékokat is gyűjtünk, aki
azt szeretné, hogy az ő szándékaiért is imádkozzunk, az írja fel
szándékát, és dobja be a templomban elhelyezett gyűjtődobozba.

ADVENTI IFJÚSÁGI LELKI ÖSSZEJÖVETEL
Dec. 9.-én este 18 órától várjuk a fiatalokat a közösségi terembe. Évek óta adventben a mi plébániánkon gyűlnek össze öt
plébánia fiataljai, hogy együtt készüljenek Karácsony üzenetének befogadására, együtt örüljenek annak, hogy velünk,
közöttünk az Isten.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK

Évek óta templomunkban tartják iskoláink a karácsonyi ünnepüket. Három ilyen ünnepi műsor követi egymást templomunkban (Fekete István Iskola, Török Flóris Iskola, és Erzsébetről
a Lázár iskola énekkara) Minden műsor nyilvános és ajánljuk
mindenkinek. Időpontok a hirdetéseken olvashatók.

BETLEHEMES JÁTÉK

A Szentestéhez régóta hozzátartozik a betlehemes játék, melyben
gyermekeink megelevenítik a karácsonyi történetet, így jól bevezetik számunkra az ünnepet.

Mindenkit szeretettel várunk dec. 24.-én 16 órára.
ÉJFÉLI SZENTMISE

Karácsony éjjelén összegyűlünk a templomban azért, hogy együtt
adjunk hálát a megtestesülésért, Jézus eljöveteléért.

KARÁCSONY ÜNNEPI SZENTMISE

Karácsony igazi öröme: velünk az Isten. Ezt az örömhírt ünnepeljük dec. 25.-én. Szentmisék: 930 óra és 18 óra

CSALÁDOK MEGÁLDÁSA

Régi szokás nálunk, hogy Szentcsalád vasárnapján külön kérjük
Isten áldását a családokra. Azt hiszem mindnyájunknak szüksége
van az áldásra.
Idén Szentcsalád vasárnapja dec. 26.-ára Karácsony másnapjára
esik.
Szeretettel hívok mindenkit a Szentmisére 9.30 órára. A mise keretében kerül sor a családok megáldására. (Egymás után az oltár
elé állnak a családok és áldásban részesülnek.) Jó lenne, ha a ti
családotok is részesülhetne ebben!

SZILVESZTER

Régi keresztény szokás összegyűlni az év utolsó estélyén, és
együtt hálát adni mindenért, amit az év során Istentől kaptunk.

Mindenkit szeretettel várunk: dec. 31.-én 18 órakor
ÚJÉV

Január elseje nagy ünnep a keresztények számára (kiskarácsony).
Máriára tekintünk, akinek igenjével elkezdődött az üdvösség új
korszaka és közénk jött emberként az Isten.
Kezdjük mi is az évet Istenre figyelve, és kérjük tőle azt a nyitott
lelkületet, mellyel mi is igent tudunk mondani mindarra, amire az
új évben meghív.

Szentmisék: 930 óra és 18 óra.
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HIRDETÉSEK
A XXIII.kerület Vasfű u. 23 alatt épülő
négylakásos társasházban még 3 db 50nmes lakás leköthető. Minden lakáshoz saját
használatú kertrész és gépkocsibeálló tartozik! Kiváló hőszigetelés, alacsony rezsi!
Ár.15,5-16,5 M Ft.
Tel.:06-20-9289-801, Web: www.vasfu.
rt.hu

Soroksár csendes, nyugodt részén
a Csibuk és Sürgöny utca sarkán négylakásos sorházban még
három kulcsrakész lakás eladó. 89
nm,saját gépkocsibeálló, 19 nm
terasz.
Ár:26,5 M Ft. Tel: 06-20-9289-801
WWW.CSIBUK.RT.HU

Jótékonysági koncert
Már harmadik alkalommal
lépett fel plébániánkon, meghívott
előadónk, Pomázi Zoltán, a Bojtorján
együttes zenekarvezetője. Ez a koncert más volt, mint az előző kettő, mert
ennek jótékonysági célja volt, melynek bevétele a felépítendő székelykapura fordítjuk. Az előadó nagylelkű
gesztusa volt, hogy a műsor végén,
az eladott lemezek árát is felajánlotta.
Mint elmondta, közel érzi magához a
templomunkat, és a Székelyföldet is:
fellépései kapcsán a „Tiszteletbeli székely”, valamint „Székelyföld jószolgálati nagykövete” címet is elnyerhette.
Munkájára Isten áldását kívánjuk, az
adományozók hozzájárulását pedig köszönjük!

Márton Tamás

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Szent István Védnöke
Urnafülkék válthatók a

Fatimai Szűzanya Templom
altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom
nyitvatartása idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga alapítvány gondozásában
Felelős kiadó: Király A. plébános,
Szerkesztő: Szabóné Horváth Edina,
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics Gy.,
Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu, Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu

