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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 

A D V E N T 
 

 

„Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az 
Úr”. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!)  
a szeretet szolgálatai  
(pl. a családban mindenki vállalhatnak egy-egy feladatot). 
 

 

„Készítsétek elő az Úr útját!”  
Saját lelkem számára: gyónás? - mások számára: a szeretetet  
(Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; odalépek ahhoz, aki 
megbántott; küldök egy lapot egy telefonhívást... 
 

 

„Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek...”  
Legyek az öröm hordozója a plébánián, a, hittancsoportban stb. 
Mindenkiről jót mondok! az egység örömét viszem oda, ahol 
egyenetlenséget látok. 
 

 

„Istennél semmi sem lehetetlen”.  
Minden ellenkező látszat ellenére higgyem, hogy Jézus testet 
tud ölteni bennem, köztünk! Legyek a remény hordozója! Ne 
engedjek a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz 
hangulatnak: Győzzem le jóval a rosszat - magamban, 
kapcsolataimban! 

ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 és 14 
Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 
Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem. 
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem. 
Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat. 
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja. 
Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, * akik szövetségét és törvényét megtartják. 
Isten barátságát élvezik, akik őt félik, * szövetségét feltárja nékik. 



Én Jézust várom, a kis 
Gyermeket! 
 
Ti nagy, hatalmas Messiásra 
vártok, 
Ki fölkavarja az avult világot, 
Kinek hatalma tisztító vihar, 
Ki poklot ostromol villámival: 
Én Jézust várom, a kis 
gyermeket, 
Ki bölcsőjében játszik és nevet. 
 
Vajúdást vártok, eszmék harcait, 
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a 
hit, 
Viharzó harcot vív az öntudat 
A szent szabadság zászlaja alatt. 
Én Jézust várom, a kis csecsemőt; 
Letérdelek kis lábai előtt. 
 
Titeket súlyos problémák 
gyötörnek: 
Én átadom magam a szent 
gyönyörnek. 
Filozofáltok, írtok könyveket, 
Az én problémám: lélek s 
szeretet. 
 
Én Jézust várom, aki mosolyog, 
És mosolyától én boldog vagyok. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém 
A hópelyhes karácsony estéjén, 
Gyertyás és cukros kedves fa alatt 
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat! 
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket, 
Ki báj, szelídség s égi szeretet. 
 
Radványi Kálmán 
 
 

Áldott  
karácsonyi  
ünnepeket 
kívánunk! 

 
 



Év végi hálaadás 
  

Az ember életének vannak fontos dátumai: karácsony, húsvét, születésnap, házassági 
évforduló. Számomra ilyen a szilveszter is. Nem a "nagy bulizás" miatt: most már 
legszívesebben egyedül maradnék ilyenkor. Születésnapomon inkább anyám és apám jut 
eszembe: mit remélhettek annak idején, és mennyi teljesedett be várakozásukból - bennem. A 
szilveszter viszont az én napom. 

Először is számba veszem életem napjait. Az idei év szilvesztere életem 18 - 269-dik 
napja. Benne sok minden: megtanultam beszélni és járni, olvasni és talán valamennyire írni 
is. Ugyanakkor sok mindent elmulasztottam megtanulni - ezt-azt végérvényesen. Sokat 
dolgoztam és nem sokat kerestem, de nem keveset el is herdáltam. Gyerekeimnek példát 
adtam erről-arról, köztük olyasmiről is, hogy mit ne csináljanak úgy, ahogy én. A magányos 
számvetésben konkrét szerény örömök és kínos emlékek törnek rá az emberre.  

Az előzőekhez hasonló volt az idei esztendő is. Egy újabb év morzsolódott le az 
életemből. Ezen töprengek most a templom csendjében az év végi közös hálaadás után - a 
magam személyes köszönetét fogalmazgatva.  

Ami jó volt, azért nem kunszt hálát adni. De tudok-e köszönetet mondani az esztendő 
olyan hozadékaiért, mint megjelent - ráadásul jónak hitt - regényem visszhang nélkül 
maradása? Olyanokért, mint egy közeli barát hirtelen halála és édesanyám egyre gyöngülő 
egészsége? És az én kimagasló vérnyomásom? Tudom-e ezeket úgy látni, hogy "teher alatt 
nő a pálma", hogy a korlátok nemcsak korlátoznak, hanem a haladás irányát is jelzik? Ha 
igen, akkor - az őszinte bánat és az erős fogadás után - még a bűneimért is hálát adhatok, 
mert ahogy hajdani kedves ferences szerzetestanárom, Teodóz atya mondogatta: bűneinkkel 

aszal minket alázatosságra az Isten. 
Hát akkor: hála legyen.                                                         Kipke Tamás 

  
Hálaadó ima  

 
Követünk Téged, Urunk Jézusunk, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert 

nélküled senki sem képes felemelkedni. Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, 
a hit, a jutalom. Végy fel bennünket, mint út, erősíts, mint igazság, éltess, mint élet!  

(Szent Ambrus)  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boldogságok 
1. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: “a legtöbb ember olyan 
boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen”. A boldogság belülről jön, nem 
külsőségektől függ. 
2. Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez, és nem vágyaimhoz igazítani 
mindent. Úgy veszem családomat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és én 
alkalmazkodok hozzájuk. 
3. Csak ma törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, vigyázok rá, táplálom, nem élek vele 
vissza, és nem hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak. 
4.Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok valami hasznosat. Nem leszek 
szellemileg tunya. Olvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván. 
5. Csak ma edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót teszek valakivel és titokban 
tartom. Megcsinálok két dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William James mondja, 
csak az edzés kedvéért. 
6. Csak ma kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak tudok, csinosan 
öltözködöm, halkan szólok, udvariasan viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit 
sem bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg senkit sem 
megrendszabályozni vagy megjavítani. 
7. Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom életem minden gondját 
egyszerre megoldani. Tizenkét órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, 
amelyeken egy életen át képtelen lennék. 
8. Csak ma programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni minden egyes órában. Lehet, 
hogy nem tartom be, de meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a 
bizonytalanságtól. 
9. Csak ma szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. Ebben a fél órában néha 
Istenre fogok gondolni, hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak. 
10. Csak ma nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog legyek, hogy élvezni tudjam a 
szépet, hogy szeressek és higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek. 
 
 
Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy. 
Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad. 
Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged. 
Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább. 
Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy. 
Én jelen vagyok, amikor félelem és szorongás tör rád. 
Én jelen vagyok, amikor senki sem akar téged. 
Én jelen vagyok, amikor falak választják el tőled barátaid. 
Én jelen vagyok, amikor gondjaid miatt már aludni sem tudsz. 
Én jelen vagyok, amikor valaki szenvedést okoz neked. 
Én jelen vagyok, amikor nagy veszélyben forogsz. 
Én jelen vagyok, amikor beteg vagy és segítségre szorulsz. 
Én jelen vagyok, amikor képtelen vagy egyedül megoldani problémáid. 
Én jelen vagyok, amikor a világodat darabokra törik. 
Én jelen vagyok, amikor egy kicsit több szeretetre van szükséged. 
Én jelen vagyok, amikor nagy fájdalmakat érzel. 
Én jelen vagyok, amikor senki sem tartozik hozzád. 



Én jelen vagyok, amikor rossz a lelkiismereted. 
Én jelen vagyok, amikor hozzám kiáltasz. 
Én jelen vagyok, amikor megtérsz hozzám. 
Jelen vagyok Én, mint a Nap, amely meleget és vidámságot ad neked. 
Jelen vagyok Én, mint szívedet megörvendeztető virág. 
Jelen vagyok Én, mint szeretettel beburkoló felhő. 
Jelen vagyok Én, mint utadat megvilágító fény. 
Jelen vagyok Én, mint egy olyan szem, amely szeretettel néz rád. 
Jelen vagyok Én, mint olyan kéz, amely gondoskodva fogja kezed. 
Jelen vagyok Én, mint olyan szív, amely mindig érted dobog. 
Én úgy vagyok jelen, mint barátod, aki soha nem hagy cserben.  
Én úgy vagyok jelen, mint nővéred, aki gondoskodásával körülvesz.  
Én úgy vagyok jelen, mint bátyád, aki örömödben és bánatodban melléd áll.  
Én úgy vagyok jelen, mint édesanyád, aki együtt érez veled és egészen megért.  
Én úgy vagyok jelen, mint édesapád, aki örök életet ad neked.  
Én mindig érted vagyok jelen, végtelenül szerető Istened. 
 
 
Jelmondat 
 
Erdő Péter bíboros áldotta meg november 2-án, halottak napján az esztergomi bazilika 
kriptájában elődje, Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom–budapesti érsek sírkövét. 
A főpásztorok, köztük Mindszenty József, Lékai László és Paskai László sírjai körbe 
rendeződve helyezkednek el az oltár körül, Krisztus közelében várják földi maradványaik a 
feltámadás napját. De ezek a sírkövek kapcsolódnak is egymáshoz – hangoztatta Erdő Péter. 
A három püspöki jelmondat egy szenvedésekkel teli, mégis szerves egységet alkotó 
történelem mérföldköveit jelzi: a szent Magyarország megnyesve kizöldül a Lélek erejében. 
A pusztulások és megpróbáltatások során keresztül egyházunk történetében itt is, ott is új 
élet fakadt. Nem a mi bölcsességünk és szorgalmunk eredményeképpen, hanem a Lélek 
erejében – fogalmazott. 
 
Mindszenty József bíboros jelmondata: „Devictus vincit” (legyőzetve győz) 
Lékai László bíboros jelmondata: a „megnyesett fa kizöldül”  
Paskai László bíborosos jelmondata: „A Lélek erejében” 
 
 
 
ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 
A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.  
Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt. 
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 
Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. 
Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk. 
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. 
Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.  
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt. 
 



 
 
 
 
 

Bízzuk 

Újra 

Életünket 

Krisztusra 
2 0 1 6  

  
Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 

 

 
Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  

Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  
Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  

Csekk a templom bejáratánál található 
 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
6. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA 
Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 

13. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 
20. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
Mik 5,1-4; Zs 79; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45 

25. péntek: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18 

27. vasárnap: SZENT CSALÁD  
1Sám 1,20-22.24-28; Zs 83; 1Jn 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 
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