
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adventi szelet 

 Mi keresztény-katolikusok úgy gondoljuk, hogy az Advent szó értelmét talán ismerjük.  Meg 
tudjuk fogalmazni azt, hogy Advent annyit jelent, hogy Úrjövet, vagyis, hogy az Úr eljövetelét várjuk.  
Azonban, hogy ez mind mit jelent, már kevésbé tudjuk és ismerjük.  Úgy tőnik, hogy mi keresztény-
katolikusok is a világ sodrába kerültünk és nehezen tudunk attól elszakadni és megtalálni, sıt mi 
több, megélni az Advent igaz értelmét. 

Az elmúlt két hetet Kanadában töltöttem. Azon kívül, hogy ott már erıteljesen beköszöntött a 
tél, még egy szembetőnı dolog volt, amely megragadta a figyelmemet, mégpedig az, hogy Kanadában 
mindenhol már karácsony van.  Ezalatt azt értem, hogy mindenhol, a bevásárló központoktól kezdve 
a magánházakig, a karácsonyi díszek már megtalálhatók.  Minden fényben, színes gömbökben és 
csillogó girlandban pompázik.  Az ember azt gondolná, hogy a karácsony mindjárt itt van, holott még 
nincs is Advent.  Emiatt az emberek úgy gondolják, hogy a karácsonyra való felkészülés a vásárlásból, 
a sütés-fızésbıl és a díszítésbıl áll.  Sıt, mi keresztények is, egy idı után ugyanezt gondolhatjuk, 
hogy az Advent nem más, mint az ünnepre való felkészülés, méghozzá ilyen formában.  Ez egy fokig 
igaz, hiszen az Advent valóban egy felkészülés, méghozzá a karácsonyra való felkészülés.  Csakhogy 
az imént felsorolt felkészülési módszer nem az Isten-dicsıítésre alkalmas, hanem az öndicséretbe 
torkollik.  Karácsonykor a mai ember önmagát dicsıíti, hogy ı milyen ügyes és nagyszerő.  
Ajándékaival, díszeivel azt akarja kifejezni, hogy ı jobb, mint a másik, mint akárki más ezen a Földön.  
Isten, ilyen körülmények között teljesen a háttérbe szorul és valóban nincs helye egy ilyen világban. 

A mi Adventünk viszont egészen más, és másnak kell lennie.  A liturgia fejezi ki legjobban, 
hogy számunkra mit kell, hogy jelentsen.  A szentmisében elmarad a Gloria, azaz a szentmise sokkal 
egyszerőbb és visszafogottabb.  Továbbá az Advent liturgikus színe lila, vagyis a bőnbánat színe.  A 
mi Adventünk tehát nem más, mint a bőnbánattartás, a lelkiismeret-vizsgálat és a böjt ideje.  Az új 
Egyházi évet nem ünnepléssel kezdjük, hanem bőnbánattal, hiszen le kell számolnunk az év hibáival 
és bőneivel, mielıtt találkozhatunk Krisztussal.  Ez az „Advent homálya”, ahogyan Prohászka 
Ottokár írja.  Persze mi egy másfajta Adventet élünk át most, mint az elsı Adventkor.  Hiszen az elsı 
Adventkor az emberek Krisztusra vártak.  Pontosabban arra vártak, hogy Isten az ember 
történelmébe lépjen.  Ma az Advent sokkal személyesebb.  Krisztus most nem a világegyetembe, 
térbe és idıbe akar belépni, hanem mindenki saját személyes életébe lép be, és az illetı életét 
gazdagítja és változtatja meg.  Ez az Advent sokkal egyénibb, hiszen mindenki a saját életébe várja 
Krisztust. Ez az új Úrjövet: mindenkit személyesen meglátogat.  Erre kell felkészülni. Bizonyos fokig 
Krisztus is vár ránk, hogy beengedjük ıt a mi életünkbe.  Tehát ezért oly fontos, hogy mi lelkiekben 
készüljünk, szálljunk önmagunkban és díszítsük fel a szívünket és a lelkünket az Úr eljövetelére.  
Mindenkit buzdítok, hogy az idén ne rakjunk fel annyi díszt a ház körül, ne süssünk annyi süteményt, 
ne fızünk többféle ételt, hanem az idén fogjuk egy picit vissza magunkat, merjünk egy picit 
szerényebbek lenni, mondjunk le önmagunkról és a személyes vágyakról, és egy kicsit több idıt 
fordítsunk a lelki életünkre, hogy amikor eljön a Karácsony, Krisztus megtalálja a lelkünket, hogy az ı 
szeretetével és kegyelmével beragyoghassa. 
 Áldott és gazdag Adventet kívánok mindenkinek!      Tamás Atya 
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 November 4-én este gyönyörű ünnep volt a templomban. Az 1956-os 
forradalomra emlékezett az ország, melybe mi is bekapcsolódtunk. 
 A püspöki szentmise és az emlékműavatás után a Szervita Kórus 
és a Fővárosi Énekkar, valamint a Pestmegyei Szimfónikus 
Zenekar előadásában hallgathattuk meg Faure Requiemjét. Én sajnos 
ez utóbbira értem oda, de több kellemes meglepetés is ért. Igaz, késtem 5 
percet, de a templom annyira tele volt, hogy csak az oszlop mögött tudtunk 
megállni, ahonnan -bár később nem bántam-nem láttam semmit. A 
karzaton egy tűt nem lehetett elejteni és körben is álltak az emberek. 
Őszintén szólva Faure-ról soha nem hallottam ezelőtt, de egy kicsit 
utánanéztem, úgyhogy tudok egy kevés információval szolgálni azoknak, 
akik hasonló cipőben járnak. 
 19. század elején élő francia zeneszerző Párizsban született és 
szülővárosa konzervatóriumában tanult. Később templomi karnagy, a 
conservatoire zeneszerzéstanára, majd igazgatója lett. Szimfóniát, 
requiemet, színházi és kamarazenét szerzett.  
 A zenei élményt nem tudom szavakba önteni. Bevallom nem 
hallottam még 2-3 requiemnél többet, de egyik sem tetszett ennyire. Már 
írtam, hogy utólag nem bántam meg, hogy csak az oszlopot láttam. 
Egyébként valószínűleg el lettem volna foglalva a zenekar, a karmester 
mozdulataival, de így volt időm egy kicsit gondolkodni. 
 Természetesen a tapsvihar nem maradt el a hangverseny után.  
És mikor a tömeg kifelé ment a templomból, még mindig ott motoszkált a 
levegőben ennek a gyönyörű zenei élménynek a hangulata, s a hűvös 
novemberbe kilépve az ajtón sok mindenkinek eszébe juthatott, hogy  
ezen a november 4-én megtapasztalhatjuk, hogy Isten mennyire szeret 
minket, magyarokat… 
 

 

 
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 50. évfordulójára november 4-én szentmisében 
emlékeztünk a zsúfolásig megtelt templomban, melyet dr. Udvardy György püspök atya mutatott be. 
Ezután a téli hó és hideg ellenére a templomkertbe vonultunk, ahol a püspök atya leleplezte és 
megáldotta Jókai Anna Krónikás ének 1956-2006 címő verse alapján készített V. Majzik Mária azonos 
címő emlékmővét. Jókai Anna beszédében az a hitet és reményt ébresztgette, amit az elsiratott halottak 
sírján növekvı virág is ábrázol: a halálból mindig valami új élet sarjad.  
Ezt követıen visszatértünk a templomba Faure: Requem címő zenemőjének meghallgatására, melyrıl 
Siminszky Zsófia így számolt be: 
 

 

 

 
 November másik jeles napja volt plébániánk életében  Magyar Szentek 
és Boldogok ünnepe . A szentmisén az esperesi kerület papjaival 
ünnepeltük „a templom névnapját”.  
 Páli Zoltán atya volt a szónok, aki beszédében kiemelte,  hogy az 
ismert szentek mellett meg emlékezünk ilyenkor az ismeretlen magyar 
szentekr ıl is. İk nem akartak panoptikumba kerülni, sem a Szentek é lete 
cím ő könyvbe, hanem példát akartak állítani nekünk. Nem  szenteknek 
születtek, hanem azzá váltak, az életszentség rögös  útját járták 
keresztjeiket hordozva, azzal hidalták át az út kis ebb- nagyobb árkait.  
 A szentmisét követ ı fogadáson együtt beszélgettek a hívek, érezni 
lehetett a közösség egyre er ısöd ı szellemét.  
Ezzel a nappal nyílt meg a templom oldalhajójában B ajcsy Lajos atya 
rajzaiból készült kiállítás a magyar szentekr ıl. 

 



 
 

… hogy mit csinálnak adventben,  
hogyan készülnek a karácsonyra 

 

Az új egyházi évben új cikksorozatot 
indítunk, amelyben hónapról hónapra 
plébániánk híveit kérdezzük meg éppen 
aktuális témákról. Célunk nemcsak az, 
hogy megismerjük egymást, hanem hogy 
az itt felvetett kérdések és válaszok 
bennünket is gondolkodásra késztessenek 
– vajon én hogyan vélekedek minderrıl? 
Következzenek tehát a válaszok a feltett 
kérdésre:  

Mit csinálsz adventben, Mit csinálsz adventben, Mit csinálsz adventben, Mit csinálsz adventben, 
hogyan készülsz a karácsonyra?hogyan készülsz a karácsonyra?hogyan készülsz a karácsonyra?hogyan készülsz a karácsonyra?    

– Egy karácsonyi koncerttel készülünk az 
iskolai kórussal… meg szeretek adventben 
más koncerteket is meghallgatni. (30-40 éves 
családanya) 

– Mi minden hétvégén gyertyát gyújtunk 
a családdal. Készítünk adventi koszorút és 
gyertyákat bele. Meg ilyenkor mindig minden 
nap szoktam imádkozni. És rendet rakok, 
mert karácsonykor jön az egész család. (9 
éves fiú) 

– Készülök a nagy családi ünneplésre, 
szervezem, hogy ki mikor jöjjön hozzánk. 
Végiggondolom, mi mindent kell még venni a 
karácsonyi sütéshez-fızéshez. (30-40 éves 
családanya) 

– Ajándékokat készítek. Elmegyek 
gyónni, és kitőzök magam elé egy célt, és azt 
megpróbálom betartani. Teljes mértékben 
rendet rakok a szobámban, esténként pedig 
gyertyát gyújtok, hogy karácsonyi 
hangulatom legyen. (15 éves lány) 

– A karácsonyvárást én az év legszebb 
ünnepének tartom, és magát a szent 
karácsonyt egy tökéletes kiteljesedésnek. 
Emberileg nehezen felfogható, hogy Isten 
eljön hozzánk és csodálatos öröm, hogy egy 
földi lény, a Szőzanya gyermekeként. 
Fantasztikus élmény a családi otthonban a 
karácsonykor született szeretetet 
megtapasztalni, amely békéssé, értelmessé, 
széppé teszi életünket. A családdal közösen 
énekelünk, elmélkedünk az adventi 
gyertyagyújtáskor, és egy-egy szép énekkel 
ünnepelünk minden nap. Milyen szép lenne és 
békés a világ, ha ezt minden család átélné! 
(egy nagyapa) 

 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk gondolatait! 

 

- Melyik a leghalkabb autó? 
- ??? 
- A kispolszki.  
- Miért? 
- Mert vezetés közben befogod a füled a 

térdeiddel. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Ha egy nı meg akar tanulni vezetni, ne állj az 
útjába! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Kisasszony! 
- Igen, Uram? 
- Panaszt szeretnék emelni az önök 

légitársasága ellen. Akárhányszor repülök 
önökkel, mindig ugyanazt az ülést kapom, 
nem láthatom a filmet, amit vetítenek repülés 
közben, és az ablakon nincs sötétítı, így még 
aludni sem tudok! 

- Jobb lenne, ha a landolással törıdne, 
Kapitány! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Paraj meséli a kávéházban a barátainak: 

- Tudjátok, ez a Sóska példátlanul udvarias az 
anyósával. 

- Miért? 
- A múltkor együtt utaztunk repülıgépen, az 

anyósa útközben rosszul lett, mire Sóska 
megkérdezte: „Mama, nem akar egy kicsit 
kimenni a levegıre?” 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A decemberi vicceket Roni és Móni küldte. Köszönjük! 
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Bp., Pf.: 70. levélcímen. E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

December 5-én,  

kedden  délután  

5-re 

érkezik  

templomunkba  

a Mikulás.  

Minden kicsi és nagy gyermeket 

szeretettel  várunk! 
 

Közeledik az év vége! Akik ebben az évben még nem fizettek 
egyházi hozzájárulást, megtehetik a kápolnában vagy a templomban 
az irodaidı alatt vagy a sekrestyében. A püspöki kar által 
irányszámként megadott adó összege az éves jövedelem 1%-a.  

December hónapban a templom fıbejáratánál elhelyezett perselybe 
győjtjük  az adományokat a "szegények karácsonyára".  
Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezdeményezést. 

 

Minden advent vasárnap elıtti szombaton,  
tehát: dec.2-án, dec.9-én, dec. 16-án, dec. 23-án   

délután 4 órakor a Móricz Zsigmond körtéren  
felállított keresztnél adventi gyertyagyújtás  lesz. 

 

December 24-én  vasárnap 16 órakor  
pásztorjátékot  adnak elı 
egyházközségünk fiataljai  
a templomban. 
    
Szeretettel Szeretettel Szeretettel Szeretettel     
hívunk hívunk hívunk hívunk     
mindenkit !mindenkit !mindenkit !mindenkit ! 

 

December 24.  
advent 4. vasárnapján  

a 9-es és a fél 12-es szentmisén az 
Olgyay-hangok énekelnek.  
A szentmisék után CD-jük 

megvásárolható lesz.  
A karácsonyi éjféli szentmise 
 a Kruspér utcai kápolnában 

 22 órakor, 
a Magyar Szentek templomában 

pedig 24 órakor lesz. 
 

December 25-én és 26-án  ünnepi 
miserend  lesz :  

December 25-én  karácsony ünnepén a  
fél 12-es szentmisén 

a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Kórus  énekel. 

December 31. vasárnapra esik idén. Hálaadó szentmise 

vasárnapi miserend szerint 9-kor és fél 12-kor lesz. 

Január 1Január 1Január 1Január 1----jejejeje    hétfıhétfıhétfıhétfı    parancsolt ünnepparancsolt ünnepparancsolt ünnepparancsolt ünnep.... 
Szőz Mária Istenanyaságának ünnepSzőz Mária Istenanyaságának ünnepSzőz Mária Istenanyaságának ünnepSzőz Mária Istenanyaságának ünnepe: e: e: e:  

ünnepi miserendünnepi miserendünnepi miserendünnepi miserend lesz lesz lesz lesz:  
 

December 10-én vasárnap 
a szentmisék után 

Luca napi vásár lesz. 

December 17-én , advent 3. vasárnapján a 
9 órai mise után a Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai betlehemest  
adnak elı.  

Téli Taizéi Találkozó (TTT) 
 

melyre szerettel várunk minden 
18 és 35 év közötti fiút és lányt! 
Indulás: 2006. december 26-án 
Cél: Zágráb és Medjugorje 
Visszaérkezés: 2007. január 1-jén. 
Ára: 30 ezer Ft + egy szállás Splitben (kb. 10 
ezer Ft) 
Már most lehet jelentkezni az utazásra a 
sekrestyében 15 ezer Ft befizetésével. 
Telt busz esetén indulunk, tehát jelentkezzetek! 
 

 

 

December 13-án délután 17 órakor ELİADÁS lesz 

M. S. MESTERRİL, 
melyet Cséfalvay Pál 

az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója tart. 

 

 


