Adventi melléklet
Adventben a Szent Család ikonja imádkozva
körbejár családjaink otthonai között. Jézus
szállást kér az életünkben, mi pedig vendégül
láthatjuk egyetlen napra, vagy egy hétvégére a
Szent Családot. Erőt meríthetünk jelenlétükből,
ihletet kaphatunk feladatainkhoz, megoszthatjuk
az életünket Velük. Sorvezetőt kínálunk most az
együtt töltött időhöz, hogy még bensőségesebb
legyen a közös imádságunk.
♦♦

Köszöntés

♦♦ A befogadó család feje meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját,
majd
♦♦ közös éneklés: kisgyermekes családoknál például az Adventi
hírnök kezdetű dal, felnőtteknél más adventi ének, például Ébredj,
ember…
♦♦ Bűnbánati rész: a szentmiséből ismert módon csöndet tartanak,
majd elmondják a bánatimát.
♦♦ A befogadó család valamely felnőtt tagja kiválaszt egy számára
kedves, az adventi készülethez illő szakaszt a Szentírásból, és
felolvassa azt. A felolvasást rövid indoklás, magyarázat, vagy az adott
rész bemutatása követheti.
♦♦ A két család lehetőleg minden tagja megfogalmazza kéréseit
Könyörgések formájában
♦♦ Közös énekléssel záródik az ima, például: Harmatozzatok égi
magasok…

Minden résztvevő családnak áldott adventet kívánunk,
és azt, hogy előző évekhez hasonlóan sokszoros termést
hozzon ez a nyitott szívet kívánó szép szokás!

Adventi készület
Időpont

Bibliai idézet
olvasásra

Imádság,
elmélkedés

Készület

ADVENT 1.
VASÁRNAPJA

Iz 63,16-64,7 Kezed
alkotása vagyunk

Átgondolom: Kicsoda Elkészítjük adventi
nekem Jézus Krisztus? koszorúnkat, méltó
helyre tesszük és közösen
imádkozunk

hétfő			

Iz 2,1-5 Menjünk fel az Napközben imádkozom Elkészítem az adventi tenniÚr hegyére!
a hitem növekedéséért valók listáját

kedd			

Iz 11, 1-10 Az Úr lelke Imádkozom tanárain- Rendet teszek a környezenyugszik rajta
kért,
hitoktatóinkért, temben, otthonomban
papjainkért

szerda 			

Iz 25,6-10 Az Úr letörli a Napközben elimádko- Elfogadom azt, ami tökéletlen
könnyet minden arcról zom az Üdvözlégyet a
betegekért

csütörtök 		

Iz 26,1-6 Az Úr örökké Napközben
Felhívom barátomat, rokomegmaradó szikla
felelevenítem a
nomat, akit már rég nem látMiatyánk egy-egy sorát tam, vagy hallottam felőle

péntek			

Iz 29,17-24 A vakok sze- Hálát adok a hitemért, Kitűzöm a szentgyónásom
mei megnyílnak majd plébániai
közössége- időpontját
akkor
mért, Egyházamért

szombat 		

Iz 30,18-26 Megkegyel- Elfogadom-e Jézust éle- Egy időre elmegyek a tempmez az Úr, ha hozzá tem középpontjának?
lomba a szentségimádási
kiáltasz
napra

ADVENT 2.
VASÁRNAPJA

Iz 40,1-11 Építsetek utat Imádkozom a családo- Anyagi vagy pénzbeli adoa pusztában az Úrnak! mért (és családommal) mányom a rászorulóknak

hétfő

Ef 1,3-12 Isten kiválasz- Mi okoz nehézséget a Elvégzem karácsonyi
tott minket Krisztusban hitemben?
szentgyónásomat

kedd

Iz 40,1-11 Keressétek az Imádkozom az evan- Keresek két megdicsérni való
Urat, míg megtalálható géliumi élet terjedé- dolgot
séért, szerzetesi, papi
hivatásokért

szerda

Iz 40,25-31 Akik az Úr- Imádkozom
azokért, Igyekszem békülő gesztust
ban bíznak, új erőre akik
eltávolodtak tenni annak irányába, akinél
kapnak
Jézustól
ez szükséges

csütörtök

Iz 41,13-20 Ne félj! Én Adtam-e okot a harag- Igyekszem szentmisén és/
megsegítelek!
ra? Meg tudok-e bocsá- vagy a szentségimádáson
tani? Tudok-e bocsána- részt venni
tot kérni

péntek

Iz 48,17-19 Bárcsak fi- Fejlődik-e bennem az Elfogadok
gyeltél volna parancsa- Isten és az emberek felajánlást
imra!
iránti szeretet?

szombat

Sir 48,1-4.9-11 Illés
ismét eljön		

segítséget

és

Imádkozom szerzete- Megdicsérem a környezeseinkért, papjainkért, temben tapasztalt jót
püspökeinkért és a
Szentatyáért

Adventi melléklet
Időpont

Bibliai idézet
olvasásra

Imádság,
elmélkedés

Készület

ADVENT 3.
VASÁRNAPJA

Iz 61,1-11 Hirdetem Átgondolom, hogy éle- Igyekszem egy rászorulóval
az Úr kegyelmének temben mi mindenért titokban jót tenni
esztendejét
adhatok hálát Istennek

hétfő

Mt 21,23-27 Jézus a sze- Imádkozom a szétesett Őszintén megbocsátom máretet hatalmával jön családokért
sok hibáit
hozzánk

kedd

Mt 21, 28-32 Az Úr tisz- Van-e olyan
tává teszi az ő népét
amit
nem
bevallani?

szerda

Mt 1,1-17 Nem távozott Mi változott meg ben- Részt veszek
nem advent kezdete készületben
el Júdából a jogar
óta? Mit kéne komolyabban vennem?

csütörtök

Mt 1,18-24 Igaz sarjat Ma napközben is elol- Részt
veszek
az
támasztok Dávidnak
vasom a napi szentírási szentségimádáson
részt

péntek

Lk 1,5-25 Örömödre Napközben elimádko- Tisztázom családtagjaimmal,
lesz és ujjongani fogsz zom az Úr imádságát
ismerőseimmel a felmerült
rajta
félreértéseket

szombat

Lk 1,26-38 Íme a szűz Imádkozom a meg nem Kérés nélkül ajánlok fel segítfogan és fiút szül
született gyermekekért séget a közelállóknak
és szüleikért

ADVENT 4.
VASÁRNAPJA

Lk 1,26-38 A te házad Imádkozom a családo- Személyes ajándékom a körörökre megmarad
kért és azokért, akik nyezetemben élő magányos
egyedül, vagy nem rászorulónak
ünnepelnek

hétfő

Lk 1,46-56 Az Úr teljesí- Imádkozom a magá- Ma külön is figyelek, hogy
tette kérésemet
nyosokért,
hajlékta- türelmes és megértő legyek
lanokért,
börtönben egész nap
lévőkért

kedd

Lk 1,57-66 Elküldöm Egy tized rózsafüzért Türelmes és szeretetteljes vakövetemet, aki egyen- imádkozom a hitükben gyok mindenkivel
geti utamat		
megfáradtakért

szerda

1 Sám 1, 24-28

Imádkozom a magyar Segítek valakinek az ünnepi
családokért
előkészületben

csütörtök

Mal 3, 1-4. 23-24

Megköszönöm Jézus- Örvendezve
nak az adventi időszak dolgomat
kegyelmeit

bűnöm, Jókedvvel végzem el a felmerek adatomat, munkámat
az

adventi

végzem

esti

a

Hirdetéseink
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS Adventben minden szombat
este (november 28-án, december 5-én, 12-én, és 19-én)
ünnepélyesen gyújtjuk meg a templomi adventi koszorú
következő gyertyáját. Az első három adventi vasárnapon 18 órai
kezdettel közösségeink működnek közre a liturgiában, december
19-én pedig 16 órától szélesebb körben ünnepelünk együtt.
Minden újtelepi lakost szeretettel várunk!

RORÁTE

Advent
minden
hétköznapján
(szombaton is), reggel 6 órakor összegyűlünk a
templomban, hogy Jézussal találkozva kezdhessük
a napot. Első roráté november 30., utolsó roráté
december 24.

BETLEHEMES

JÁTÉK
A
Szentestéhez
régóta hozzátartozik a betlehemes játék,
melyben
gyermekeink
megelevenítik
a
karácsonyi
történetet.
Mindenkit
szeretettel várunk december 24.-én 16 órára.

ELSŐSZOMBATI SZENTSÉGIMÁDÁS ÉS ADVENTI IMAÓRA
Közös imádságra hívunk mindenkit dec. 5.-én szombaton 17 órára. Szánjunk
időt az imádságra is az ünnepi készülődés közepette! Erre az alkalomra
imaszándékokat is gyűjtünk: aki szeretné, hogy az ő szándékaiért is imádkozzunk,
írja fel szándékát, és dobja be a templomban elhelyezett gyűjtődobozba.

ÉJFÉLI

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

KARÁCSONYI ÜNNEPI SZENTMISE Karácsony igazi öröme: velünk az Isten!
Ezt az örömhírt ünnepeljük december 25.-én. Szentmisék: 9:30 óra és 18 óra

CSALÁDOK MEGÁLDÁSA Régi szokás nálunk, hogy Szentcsalád
Vasárnapján külön kérjük Isten áldását a családokra. Idén Szentcsalád
vasárnapja december 27.-re esik. Szeretettel hívok mindenkit, aki a mi
templomunkban részesült a házasság, vagy a keresztség szentségében,
és természetesen közösségünk családjait is a szentmisére 9:30 órára.
SZILVESZTERI

HÁLAADÁS
Régi
keresztény szokás összegyűlni az év utolsó
estéjén, és együtt hálát adni mindenért, amit
az év során Istentől kaptunk. Mindenkit
szeretettel várunk: december 31.-én 18 órakor

ÚJÉVI SZENTMISE 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: 9:30 óra és 18 órakor

