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Adventünk, a boldog várakozás
Legyen a mi plébániánk a legreménytelibb,
legboldogabb. Nem azért mert gazdagabbak,
egészségesebbek, sikeresebbek vagyunk: hanem,
mert hitünkből erőt tudunk meríteni.
Ez év adventjén Lukács evangéliumából (Lk 7,20)
választottam a jelmondatot, Keresztelő János
kérdését: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
Két kérdést is felvet bennem Keresztelő János
kérdése.
1/ Vajon a sok álprófétából, a nagy vallási
kínálatból helyesen tudunk-e ma dönteni, kit
válasszunk.
2/ Jézus biztos eljön, de nem lehet sürgetni az
igazságtételt, hiszen mi is rászorulunk arra a kis
időre, amit haladékként kaptunk.
Keresztelő
János
kérdése
felhívásként,
sürgetésként hat: Jézus, ha te vagy a Messiás, ne
késlekedj, lépj akcióba, tarts ítéletet, tisztítsd meg
Isten népét! Hitetlen világunkban érthető a nagy
várakozás az emberekben:
Keresztelő János
megtérésre szólító szavai ilyesfajta folytatást
kívánnának.
Nem is kell nagyon fülelni, hogy halljuk azokat a
kérdéseket, melyeket nap, mint nap az átlagember
tesz fel. Vajon meddig tart még ez a válság? Mikor
lesz jobb az életünk? Ki tudná kivezetni az
embereket ebből a katyvaszból, amiben vagyunk?
Hogyan lesz jövőre az árakkal, a bérekkel? És mi
lesz az egészségüggyel, az oktatással?
Az igazság pedig az, hogy senki sem tudja a helyes
választ: meddig tart még a válság, vajon miért
hazánkat sújtja ennyire.
János jó útkészítője volt Jézusnak. A mindenható
Isten előre küldte őt, Jézus elé követnek,
útmutatónak. Ezért mondja azt a Keresztelő: a

dombok simuljanak el, a gödrök töltődjenek fel,
vagyis minden legyen simává, hogy Jézus akadály
nélkül jöhessen el. Nem mintha ez azt jelentené,
hogy Jézust bármilyen hegy, gödör, vagy völgy
akadályozná. Egyvalami akadályozza őt, az emberi
szív keménysége.
Az Isten nélkül élő emberek sokasága nem vár
semmit, nem érti a kérdést: Te vagy-e az
eljövendő, vagy mást várjunk? Nem reménykedik
semmiben sem. Teljesen elege van az egész
világból, a politikából, a házasságból, munkájából.
Vegetál biológiai értelemben, de még inkább
vegetál lelki értelemben.
Jézus egykoron nem feddte meg a kérdező és
kételkedő előfutárt, hanem azt feleli neki: János te
eddig is láttál valamit. Eddig is kérdezősködtél,
eddig is hallottad a híreket. De most nyisd ki még
jobban a szemedet. Mert a vakok látnak, a sánták
egyenesen járnak. - A követek visszamennek, és
Jánosnak elég ennyi válasz.
És vajon nekünk elég? Elég akkor is, amikor nehéz
helyzetben vagyunk, amikor fáradtak vagyunk?
Keresztelő Jánost, aki pedig személyesen is
ismerte Jézust, majdnem becsapja az akkori világ,
de ő éber, kérdést tesz fel.
Örök advent!
Mert Jézus sokak szívében még nem jött el.
Katolikus egyházunk apostolkodni küld. A hitetlen
világ adventjébe küld, de János biztos hitével és
reménykedő kérdésével.
Adja meg az Úr, hogy a jóra nyíljon meg a
szemünk, a helyes utat lássuk. A sok álpróféta
közül az egyedülit, Jézust kérdezzük, fogadjuk el
válaszát, és kövessük tiszta szívvel.
Horváth Zoltán plébános atya

P l é b á n i a i

h í r e k :

Advent hajnali ún. rorate szentmisék

Karácsonyi ajándékkészítés:

Ebben az évben is lesznek hajnali, ún. roráté
szentmisék, minden hétköznap, hétfőtől
péntekig: reggel ½ 7 órakor. Mindenkit
szeretettel várunk - olyanokat is, akik
egyébként
nem
szoktak
hétköznap
templomba járni - akinek a munkája, vagy
iskolája
lehetővé
teszi
a
hajnali
misehallgatást.
A
szentmisék
orgonakísérettel,
és
hangulatos
félhomályban, gyertyafényben kivilágított
templomban lesznek.

Karácsonyi ajándékkészítésre várjuk az
általános iskolás gyerekeket, és az ifjúságot:
december 10, szombat reggel 9 órára a
plébániára.

Új áldoztatónk:
Miután elvégezte a tanfolyamot, bíboros
főpásztorunktól Gönczöl Jánosné Emőke
kapott megbízást, hogy áldoztathasson,
betegeket látogathasson, segítve a plébános
munkáját. Fogadjuk szeretettel tőle is a
Szentostyát.

Nyugdíjasklub - sziklakórház:
A plébániai nyugdíjasklub látogatást szervez
november 30-án, most szerdán a budai
várbeli sziklakórházba. Belépő 70 év
felettieknek ingyenes, a fiatalabbaknak 1500
Ft. Találkozó szerdán reggel ¾ 9 órakor a
metró végállomás aluljárójában. Hívjuk azokat
is, akik nem járnak a klub összejövetelire!

Templomtakarítás festés után:
A templom festése egy időre befejeződött.
Már csak kisebb munkák vannak hátra, az
északi hajó festése, de ez csak a hideg idő
elmúltával, márciusban folytatódhat. Ezért
hívunk segítőket takarítani, bútorokat helyére
tenni: december 3-án, szombaton reggel fél 9
órára. a pénzünk is elfogyott, eddig 11 millió
forintba kerültek a munkálatok, jövőre újból
pályáznunk kell a folytatáshoz, illetve
adományokat is várunk. A pénz nagy részét a
helyi önkormányzati pályázat biztosította.

Mikulás - Szent Miklós:
A templomi Mikulás ünnepség december 4-én
lesz a 9 órai szentmise után.

Pásztorjáték szerepek osztása:
Az idei szentestei pásztorjáték szerepeinek
osztása december 4-én lesz a Mikulás
ünnepség után. Hívunk kisebb alsós, felsős,
és nagyobb, középiskolás szereplőket is.

Cursillós advent:
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
cursillósai részére karácsonyváró este lesz a
katolikus kultúrházban, december 14, kedden
este 6 órakor. Kis műsorral, tanúságtétele,
vetélkedővel, agapéval, és természetesen
közös imával. a mi cursillistáink a
vendéglátók.

Adventi lelkinap:
Ebben az évben is lesz adventi lelkinap
felnőtteknek. December 17, szombaton
délután 3 órától az esti szentmise végéig.
Tartja dr. Pákozdi István atya, egyetemi
lelkész, teológiai tanár, a katolikus tv adások
szerkesztője. Délután lesz két elmélkedés,
gyónási lehetőség, és az esti szentmisében a
3 elmélkedés. Minden felnőtt hívőt hívunk és
várunk, korhatár nélkül. Nincsenek beavatott,
vagy bennfentes hívek, nem kell felelni,
megszólalni, csak itt lenni, töltekezni. Kérjük a
lehetőleg pontos, 3 óra körüli megjelenést,
még 3.20 előtt. hogy ne zavarjuk az
elmélkedéseket.

Karácsonyfák állítása:
December 22-én csütörtökön este 6 órakor
lesz a templomi karácsonyfák, betlehem
felállítása, ere hívunk és várunk segítőket,
mind férfiakat, mind nőket, fiatalokat és
idősebbeket egyaránt.
Segítség kérés karácsonyfák szállításához:
Az idei karácsonyfákat egy váchartyáni hívő
ajánlotta fel. 2 db 6 méteres, és két db 4
méteres fát. Kérnénk segítőt, olyat, aki tud
szerezni kis teherautót. Valamikor december
17-21 között kellene elhozni a fákat,
tetszőleges időben, amikor ráér, csak előre
kellene szólni.

Templomtakarítás karácsonyra:
A karácsonyi templomtakarítás december 23án pénteken reggel lesz a hajnali, rorate
szentmise után, fél 8 órától. Természetesen
erre is hívunk segítőket.

Templomi koncert:

Betegek gyóntatása, áldoztatása:

Ebben az évben is lesz adventi koncert a
templomban.
Az
Önkormányzat
rendezésében, a téren zajló karácsonyi vásár
rendezvényeihez kapcsolódóan. December
23-án, pénteken este 19 órakor. Előadó
művész: Vásáry André énekes.

Ebben az évben is szeretnénk felkeresni
időseinket, betegeinket karácsonyi gyónásra,
áldozásra, december 19-22 között. Aki tud
ismerősi körében kérem adja meg a beteg
elérhetőségét, címét a plébánián.

Gyónási lehetőségek karácsonyra:

Az
idén
is
szeretnénk
karácsonyi
szeretetcsomagokat
vinni
szegény,
nagycsaládos, vagy egyedülálló, magányos
híveink részére. Kérjük jelezni ismerősi
körünkből az ilyen rászorultakat, Vagy DunaiKovács Erzsike karitászvezetőnél, vagy a
plébános
atyánál,
december
12-ig!
Természetesen adományokat elfogadunk,
elsősorban pénzadományokat, de december
11-19 között tartós élelmiszert is lehet hozni.

Természetesen a szokott gyóntatási rend
továbbra is él. A vasárnapi 9 órai mise alatt
Kádasi István atya gyóntat, a 11 órai mise
alatt Urbanek Rudolf piarista atya gyóntat.
Szombaton és vasárnap este a misék előtti fél
órában a plébános atyánál lehet gyónni.
Külön, kényelmesebb gyónási lehetőség a
karácsonyfák
felállítása,
illetve
a
templomtakarítás ideje alatt is lesz a
plébános atyánál. December 22, csütörtök
este 6 órától, és december 23, péntek reggel
½ 8 órától.
Gyónni az adventi lelkinapon is lehet ½ 6-tól
6-ig Pákozdi István atyánál, a mise alatt a
plébános atyánál.

Pásztorjáték:
Templomunk karácsonyi ünnepsége, a
szokásos pásztorjáték december 24-én,
szenteste délutánján lesz 3 órakor a
templomban.

Ünnepi miserend:
December 24-én szombaton reggel ½ 8
órakor lesz szentmise, az esti mise a
szenteste miatt elmarad. Természetesen lesz
éjféli szentmise. Vasárnap karácsony napján,
a szokásos ünnepi rendben lesznek
szentmisék: 9, 11 és este 6 órakor.
Karácsony második napján, december 26,
hétfőn
egy
ünnepi
szentmise
lesz
templomunkban: reggel 9 órakor!

Karácsonyi szeretetcsomagok:

Ruha és játék adományok:
Ebben az évben is gyűjtünk ruhát, játékot stb.
egy szegény falu, Vécs javára. Aki tud
adakozni, december 6-ig bezárólag kérjük,
irodaidőben: hétfő - szerda - péntek délután
3-fél 6 óráig a plébánián leadni!

Plébánia lehallgató készülék:
Az előző, búcsúi számunkban képen is
látható plébániai lehallgató készüléket
elajándékoztuk a Terror Háza múzeumnak.
Nagyon nagy örömmel fogadták, mert ilyen
jellegű relikviájuk még nem akadt a
kommunizmus éveiből.

Adventi gondolatok:
A plébános atya advent minden napjára
készít elmélkedéseket, adventi gondolatokat.
Minden nap megtekinthető lesz a plébánia
honlapján: www.egekkiralyneja.hu oldalon, az
adventi gondolatok link alatt. Ebben az évben
a napi válaszos zsoltár refrén mondatához
fűzzük a napi elmélkedést.

T u d o d - e ?
Mi az a karácsony böjtje?
Karácsony böjtje, az örvendező böjt. December 24, Ádám-Éva napja, sötétedés után a
Szenteste, karácsony vigíliája. Népnyelven karácsony böjtjének hívták. Ugyanis ősi katolikus
hagyomány szerint december 24-én éjfélig tartó szigorú böjt volt. Ezt játszották ki a hús helyet
hallal, a tejes-tojásos sütemények helyett tartalmas mákos diós mézes gubával. VI. Pál pápa az
1966. évi Poemitemini kezdetű, a böjti fegyelemről rendelkező apostoli konstitúciójával a
december 24-i böjtöt megszüntette. Ezt a rendelkezést - egyéb rendelkezésekkel ellentétben - a
Magyar Katolikus Püspöki Kar már abban az évben hazánkban is életbe léptette. - Természetesen böjtölni ma is szabad, őst, szép hagyomány. Számomra reggeltől délutánig tart a böjt.

T u d o d - e ?
Miért nincs idén Szentcsalád vasárnapja?
Szent Család vasárnapja a karácsony nyolcadába eső vasárnap. Mivel ebben az évben
karácsony (így újév is) vasárnapra esik, nincs a nyolcadba eső vasárnap. Ilyenkor a pénteki nap,
december 30-a a Szent Család ünnepe.

Milyen a „hagyományos” adventi koszorú?
Katolikus szemmel nézve ritkán lehet annyi butaságot olvasni, mint amit az adventi kosztorúról
összehordanak. Ugyanis a hitetlen világ is átvette ezt a szokást, de persze a vallási
szimbólumokat nem ismeri. Olvastam már olyan butaságokról, hogy a negyedik gyertya a fehér,
és ez a tisztaság jele, és ezt csak karácsonykor kell meggyújtani. Olvastam mézeskalácsból
készített adventi koszorúról. Láttam már piros gyertyákat, három gyertyából álló koszorú is
divat…. Egy biztos a négy gyertya az advent 4 hete. A méhek csak sárgásfehér viaszt
készítettek. Húsz-huszonöt éve, a műgyertyák megjelenéséig nem volt színes gyertya. A fenyő,
az örökzöld, Jézus által elhozott örök életet jelképezi, a karácsnyi örökzöld elővételezett darabja.
A fény, a gyertya fénye Jézus által elhozott fényt, a bűn nélküli életet, az örök világosság ígéretét
jelzi. És az természetes hagyomány, hogy vasárnaponként lépünk előre, mindig egy gyertyával
többet gyújtva. A lila szalag (esetleg a lila gyertya) az advent színe. Egy evangélikus német
lelkész 1860-beli találmányából lett mára szép hagyomány templomainkban és otthonainkban.
Minden más csak díszítés kérdése. Sőt minden más magyarázat azt jelzi, az illető nem vallásos,
de valami különlegeset akar. pl. mézeskalácsból adventi koszorút. Sikerült neki valamit
létrehozni…..

Advent
Utam Jézus felé
Örök advent Isten felé
Várakozás a találkozásra,
Urammal és Megváltómmal:
minden szentségben,
minden imában,
minden szükséget szenvedő
embertársamban.
Céllal való haladás, melyen
Szent József vezet, szűz Mária
az útitársam, Isten angyala a
sugalmazóm, ha kérdésem
van.
Maran Atha! Jöjj el Uram,
Jézus!

Karácsonyi előzetes:
Karácsonyi zenei áhitat. Karácsony öröme címmel, az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola
művésztanárai kamarazenekarának hangversenye lesz december 28-án, szerdán este 19.00
órakor templomunkban.
Főplébániai Hírlevél
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