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„Készítsetek utat a pusztában” 

 

Új advent kezdıdik, ismét a várakozás lesz életünk több 
dimenziójának alapattitődje. És ebben az idıszakban sokan 
sokféleképpen várunk ünnepet, találkozásokat, vakációt... Pedig mindannyian nagyon jól 
tudjuk: a kérdés helyesebben így hangzana: ? Nagyon kézenfekvı számunkra a 
válasz is: a Megváltóra, aki eljön, nemcsak a világ végén, hanem most is, életemnek 
pusztaságaiba is – mégis elıtérbe tolakszik nagyon sok egyébként szép és értékes esemény, 
fontos és üdvös tennivaló, szeretettel készülı ajándék... 

És miközben készül az út ebben a pusztában, nagyon nagy a veszélye annak, hogy az 
érkezırıl az út anyagára és az útépítés technológiájára tevıdik át a hangsúly. Természetesen 
mindkettı fontos: nem mindegy, milyen lesz a készülı út: a gránitköves római kori utakhoz 
lesz-e hasonló, amelyek szinte sértetlenül állnak még ma is, vagy tájaink aszfaltos 
utacskáihoz, amelyek a jövı adventre a már nem is olyan igazán zord téli idıjárás 
következtében kilyukadnak... Nem mindegy, milyen út készül... Nem mindegy, mire megy el az 
alig négy hét – az alig „hetven-nyolcvan év törıdése” (vö. Zsolt 90,10): arra, hogy állandóan 
elölrıl kezdjük az építkezést, hogy állandóan foltozgassunk – vagy pedig, értékes, tartós 
építıanyagot szerezve, és bár esetleg „költséges”, de biztos technológiát alkalmazva adventrıl 
adventre egyre kevesebbet foglalkozzunk magával az úttal (hiszen az készen van, esetleg csak 
le kell söpörni...), és egyre többet azzal, aaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiii  érkezik... mert az idı rövid (1Kor 7,29). 

Az idıt is szétfeszíteni kész technika korában nemcsak a társadalmi élet, a közélet, hanem 
a szellemi-lelki életünk is ki van téve a technologizálódás veszélyeinek... Az egyszer 
használatos mőanyag a könnyedség és kényelem kísértésével könnyedén porladó utak 
építésére késztet bennünket... A light-kultúra és életmód, bármennyire is az (ál)technológia 
meggyızı csillogásával látszik az üdvösség útján vezetni minket, csak kellemes közérzetet 
ígér, nem tartós boldogságot... 

Várakozásaink, vágyaink azonban elıbb-utóbb afelé fognak elmozdítani 
minket, aaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiii érkezik... Végig tudunk-e menni, végig tud-e jönni İ a saját 
magunk építette utunkon? 

Keressük meg tehátKeressük meg tehátKeressük meg tehátKeressük meg tehát, és ha kell, fáradságos munkával faragjuk ki, hordjuk 
a helyszínre, rakjuk le - vagy ha már leraktuk, csak poroljuk le - adventbenadventbenadventbenadventben    
hitéletünk gránitköveithitéletünk gránitköveithitéletünk gránitköveithitéletünk gránitköveit. KKeerreessssüükk  mmeegg  eezzeekkeett  aa  „„kköövveekkeett””  aa  SSzzeennttíírráássbbaann,,  aa  

sszzeennttssééggeekkbbeenn,,  aazz  eeggyyhháázz  ttaannííttáássáábbaann  ééss  sszzeerrttaarrttáássaaiibbaann,,  nnaappii  ttöörreekkvvéésseeiinnkkbbeenn,,  lleellkkii  
eellccsseennddeesseeddééssüünnkk  ppeerrcceeiibbeenn,,  ttáájjaaiinnkk  hhaaggyyoommáánnyyaaiibbaann,,  ttöörrttéénneellmmüünnkk  ééss  ttöörrttéénneettüünnkk  
eerrııffoorrrráássaaiibbaann.  Építsük, készítsük, tartsuk karban aÉpítsük, készítsük, tartsuk karban aÉpítsük, készítsük, tartsuk karban aÉpítsük, készítsük, tartsuk karban az utat z utat z utat z utat ––––    mert az idı rövid!mert az idı rövid!mert az idı rövid!mert az idı rövid!    

 

 Testvérem, mire vársz?   

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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„Elérkezett a megállás ideje. Szakítsatok idıtSzakítsatok idıtSzakítsatok idıtSzakítsatok idıt, hogy elıítéletek nélkül, jóindulattal tekintsetek egymás arcába…  
hogy segédkezet nyújtsatok a szükségben szenvedıknek. Szakítsatok idıtSzakítsatok idıtSzakítsatok idıtSzakítsatok idıt az imára, hogy beszéljetek Istennek  

önmagatokról, hogy megtapasztaljátok áldó kezének édes jóságát.” (fr. Böjte Mihály ofm) 

Dátum Olvasd el! Imádság Készület 

ADVENT 
1. VASÁRNAPJA  

Iz 2,1-5 Rajta, menjünk fel 
az Úr hegyére! 

Legyetek éberek, mert nem tudjá-
tok, mikor érkezik az Úr! 

Elkészítjük adventi koszorúnkat, 
méltó helyre tesszük, imádkozunk. 

11.29. hétfı 
 

Iz 4,2-6 Az Úr dicsısége 
lesz nekik a tetı és a sátor 

Átgondolom: Hogyan várom Jézus 
Krisztust? Ki nekem İ? 

Elkészítem az adventi tennivalók 
listáját, idıbeosztásomat. 

11.30. kedd 
 Szent András apostol 

Iz 11, 1-10  
Az Úr lelke nyugszik rajta 

Napközben is elolvasom a napi 
szentírási részt. 

Rendet teszek a környezetemben. 

12.01.szerda 
 

Iz 25,6-10a Itt van az Úr, 
benne reménykedtünk. 

Mi az akadálya az Istennel való 
bensıséges kapcsolatomnak? 

Kitőzöm a szentgyónásom idı-
pontját. 

12.02 csütörtök  
Iz 26,1-6 Az Úr örökké 
megmaradó szikla 

Visszaemlékszem arra, amikor az 
Úr szikla volt számomra. 

Törekszem Istenem jelenlétében 
maradni. 

12.03. péntek 
Xavéri Szt. Ferenc 

Iz 29,17-24 Azon a napon a 
vakok szemei látni fognak 

Imádkozom a haldoklókért és a 
hitükért üldözést szenvedıkért. 

Észreveszem a környezetemben a 
rászorulókat, igyekszem segíteni. 

12.04. szombat 
 

Iz 30,18-26 Az Úr megkö-
nyörül azon, akit szeret 

Imádkozom azokért, akik eltávo-
lodtak Jézustól. 

Apró meglepetéssel megkeresem 
azt, akinek senki sem ad ajándékot. 

ADVENT 
2. VASÁRNAPJA  

Mt 3,1-12 Készítsétek el ı 
az Úr útját! 

Külön is elolvasom a vasárnapi 
igehelyeket 

Felhívom, akit már rég nem láttam, 
vagy nem hallottam felıle. 

12.06. hétfı  
 

Iz 35-1-10 Az Úr maga jön 
el, hogy megszabadítson 

Adtam-e okot a haragra? 
Meg tudok-e bocsátani? 

Pénzbeli adományom a rászoru-
lóknak környezetemben. 

12.07. kedd           
Szt. Ambrus püspök 

 

Mt 18,12-14 nem akarja, 
hogy egy is elvesszen… 

Imádkozom az evangélium terjedésé-
ért, szerzetesi, papi hivatásokért. 

Elfogadok segítséget és felaján-
lást. 

12.08. szerda   Szőz 
Mária Szeplıtelen fogantatása 

Iz 40,25-31 Akik az Úrban 
bíznak, új erıre kapnak 

Országunkért, az új alkotmányért, 
megtérésünkért. 

Részt veszek egy szentmisén. 

12.09. csütörtök  
 

Mt 11,11-15 a mennyek or-
szága erıszakot szenved 

Napközben elimádkozom az „Úr 
angyala” imádságot. 

Isten ajándékaként fogadok min-
den nehéz élethelyzetet. 

12.10. péntek 
Iz 48,17-19 Bárcsak figyeltél 
volna parancsaimra 

Fejlıdik-e bennem az Isten és az 
emberek iránti szeretet? 

Ma nem fogyasztok édességet, 
élvezeti cikket. 

12.11. szombat 
Mt 17,10-13  
Illés ismét eljön 

Imádkozom szerzeteseinkért, püspö-
keinkért, a Szentatyáért. 

Felkészülök a holnapi szentmisé-
re. 

ADVENT 
3. VASÁRNAPJA  

Mt 11,2-11 Az Úr küldött, 
hogy örömhírt vigyek...  

Pár perccel elıbb érkezem a szent-
misére, hogy ráhangolódjak 

Türelmes és megértı leszek egész 
nap családomhoz. 
 

12.13. hétfı  
Szent Lúcia szőz és vértanú 

Mt 21,23-27 Jézus Isten sze-
retethatalmával jön hozzánk 

Imádkozom a szétesett családo-
kért. 

Megbocsátom mások bántásait. Bo-
csánatot kérek, és elvégzem gyóná-
som. 

12.14. kedd 
Keresztes Szt. János 

Szof 3, 9-12 Az Úr tisztává 
teszi az ı népét 

Imádkozom a világ békéjéért. Jókedvvel végzem el a feladato-
mat, munkámat. 

12.15. szerda 
Lk 7,19-23 Boldog, aki nem 
botránkozik meg Jézusban 

Van-e olyan bőnöm, amit nem 
merek bevallani? 

Megdicsérem a környezetemben 
tapasztalt jót. 

12.16. csütörtök 
Lk 7,24-30 meghiusították 
magukban Isten szándékát 

Mi változott meg bennem az ad-
vent kezdete óta? 

Részt veszek a reggeli vagy az esti 
szentmisén. 

12.17. péntek 
Mt 1,1-17 Jesuah=Isten az 
üdvözítı. 

Imádkozom plébániánkért. Egy félórára részt veszek a plébániai 
szentségimádáson. 

12.18. szombat Mt 1, 18-24 Velünk az Isten Fölajánlom a napomat a családo-
mért. 

Részt veszek a plébánia lelkinapján, 
ill. imádkozom a résztvevıkért. 

ADVENT 
4. VASÁRNAPJA  

Mt 1, 18-24 Istennél semmi 
sem lehetetlen  

Imádkozom a nehéz helyzető, re-
ményt keresı szenvedıkért. 

Egy ismerıs családot megkeresünk, 
kifejezzük szeretetünket. 

12.20. hétfı Lk 1,26-38 „Üdvözlény ke-
gyelemmel teljes!” 

Máriával igent mondok Istennek. Ma bíztatok, dicsérek, hálás le-
szek. 

12.21. kedd 
Lk 1,39-45 Boldog, aki hisz 
Isten szavának 

Imádkozom a hit ajándékáért sze-
retteim számára. 

Kérés nélkül ajánlok fel segítséget. 

12.22. szerda 
Lk 1,46-56 Boldognak hirdet 
engem minden nemzedék 

Imádkozom a bőnbánókért, kará-
csonyi gyónásukat elvégzıkért. 

Tisztázom családtagjaimmal a 
felmerült félreértéseket. 

12.23. csütörtök 
Lk 1,57-66  
Elküldöm követemet 

Imádkozom azokért, akik egyedül 
vagy nem ünnepelnek. 

Rövid templomlátogatásban kérem 
az Úr kegyelmét az ünnepre. 

12.24. péntek 
Lk 1,67-79 Az Úr irgalmas-
sága örökre megmarad 

Megköszönöm Jézusnak az ad-
venti idıszak kegyelmeit. 

Türelmes és megértı leszek egész 
nap. 



 
  
… … hogy mit jut eszükbe a várakozásról… 
 
December... elérkezett a karácsonyvárás, az 
advent idıszaka. Az új egyházi év kezdetén 
gondolkodjunk el, nekünk mit is jelent ez a 
fogalom: várakozás. 
 

- Az adventi koszorú jut eszembe, mert az 
mutatja, mikor jön el a Jézuska.(8 éves lány) 
 

- Várakozásban nekem benne foglaltatik egy 
izgalom, egy vágy, egy készület, ami arra a 
valakire vagy valamire irányul, ami a 
beteljesülést adja a végén. Mert minden 
várakozásban elıre benne van a beteljesülés 
öröme, boldogsága. (36 éves anya) 
 

- Egy bizonyos feszültség és izgalom, mert a 
várakozás mindig egy jó dolog. Az ember mindig 
vár valamit, ami kizökkenti a hétköznapokból, és 
az ember, ha egészséges lelkülető, akkor mindig 
valami örömet vár. Ez könnyebbé teszi az életet. 
(73 éves nagymama) 
 

Köszönjük minden 
válaszolónak, hogy megosztotta 

velünk gondolatait! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK ÜNNEPE 
avagy kik a magyarok és hogy lehetnek szentek 

 
 November 13-án ünnepeltük Magyar szentek és boldogok ünnepét az esti 7 órás szentmisén részt vett 
az esperesi kerület több papja is. Az ünnepi beszédet Androvich Tamás atya mondta, aki korábban két évig 
szolgált itt plébániánkon, (jelenleg a Kanadában a montreáli magyarok lelki vezetıje), és akit nagy szeretettel 
fogadtak az ifjak és idısebbek egyaránt.  
 Beszédében azt fejtegette, mitıl lesz valaki magyar. Sokan nem itt születtek, de itt éltek és alkottak, 
mások itt születtek, de életük jelentıs részét más országban töltötték, mégis magyaroknak vallják magukat. 
Hogy van ez? Mert nem attól lesz valaki magyar, hogy itt nı fel és itt él az anyaországban. Ez még kevés, hisz a 
magyar szentek egy rész sem itt élt vagy nem itt született (pl. szent Kinga, szent Piroska stb). Tehát 
magyarságunk Tamás atya szerint az egyedi Isten-kapcsolatunkból fakad, amit ezek a szentek elénk éltek: 
"Istennek feláldozott életek voltak az emberek szolgálatára". Ez kemény tükröt tart nekünk: vajon mi 
mennyire vagyunk magyarok ez alapján? Mennyire áldozzuk fel életünket az Istennek? És mennyire szolgáljuk 
az embereket? Senki sem születik szentnek, azzá válnunk kell! Tehát éljünk Istennek feláldozott életet az 
emberek szolgálatára! 
 Az ünnepi szentmise áhítatát emelte a Zrínyi Miklós Egyetem Énekkarának gyönyörő éneke, akik Holló 
Gyula vezénylete alatt Beliczay: F-dúr miséjét, Erkel és Liszt kórusmőveit adtak elı. A szentmise után agapé 
keretében még kis beszélgetésre is volt lehetıség. Isten áldja meg Gábor atyát, Tamás atyát és a plébánia 
minden hívét a magyar szentek és boldogok közbenjárására! 
 

Az advent aktív, készülıdı várakozás. Készülıdés… Áll 

a lány a tükör elıtt, haját igazítja, ruháját nézegeti… 

Randevúra megy. Azzal a fiúval való találkozásra 

készülıdik, akit szeret, s ezért ad magára. Minden 

szeretet ismeri a készülıdés izgalmát. Akinek már 

„teljesen mindegy” az, hogyan jelenik meg egy találkán, 

az nem szeret, abban kihőlt  a szív jótékony izzása, az 

csupán egy programot „bonyolít”. Minden készülıdés a 

találkozás elılege. Aki elindul valakihez, az a készület elsı 

percében, az ötlet pillanatában „ott van” annál, akihez 

igyekszik. 

Advent idején Jézushoz készülıdöm, mert hiszem, 

hogy egész életem advent. Készület az Istennel való 

találkozásra. Nemcsak várom ıt, én is sietek elébe. Ha 

csupán várakoznék, tétlenül állnék életem valamelyik 

kietlen utcasarkán, tehetetlenül topognék egy szürke 

egyenruháktól ijesztı határsávon, passzív szemlélıje 

lennék az életnek, lágy hangú dalnok, aki szeretne 

boldog lenni anélkül, hogy tenne valamit azért a 

boldogságért. 

Elébe menni annak, aki jön hozzánk – ez a 

legszebb és legizgalmasabb feladatunk. 

Jézusunk elé kell mennünk, játékkészítı 

kézzel, kívánságlesı vizsgálódással, 

megtisztított szívvel, bensı békével, 

karácsonytalan életek karácsonyivá tételével. 

Mindnyájunknak örömöt kell „szülnünk”, hogy 

békességes esténk legyen az öröm éjszakáján. 
 

 



 

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 gy őjtjük az adományokat a "szegények karácsonyára ".  

Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezde ményezést!  

December 5-én vasárnap a 9 órás 

szentmisére várjuk a Mikulást a Magyar 

Szentek Templomába. 

Szeretettel hívunk minden kis és nagy 
gyermeket erre az ünnepre ! 
  
  

Ezen a vasárnapon  a szentmisék után karácsonyi  
könyv, képeslap és naptár vásár  lesz a templomban. 

ADVENTI HANGVERSENYEK  
 

Dec. 4., szombat, 18,30-tól: Zugligeti 
Schola, vezényel: Nagy Ákos. Adventi 
gregorián ordinárium, Morales: Ecce virgo 
concipit, német reneszánsz és korabarokk 
szerzık, Liszt, Deák Bárdos kórusmővei. 
 

*** 
Dec. 12., vasárnap, 11,30-tól: Kalevala 
Énekkar, vezényel: Katonáné Malmos Edit, 
orgonál: Göblyös Péter. Halmos: Missa 
polyphonica, adventi kórusmővek. 

 

*** 
Dec. 18., szombat, 18,30-tól: Óbudai 
Kamaraegyüttes, vezényel: Erdıs Ákos. G. 
Gabrieli: Missa brevis, Mundi, Byrd, Lassus, 
Liszt, Nystedt, Duruflé, Hidemith, Pepping 
kórusmővei. 

 

        December 12. vasárnap 
  

            A GUADALUPEI SZŐZANYA       
         ÜNNEPE 

                                 19.00-kor  az egyetemisták                    
                           szentmiséjében emlékezünk erre az  
                                             ünnepre. 

  

December 24-én pénteken du. 4 órakor pásztorjátékot adnak elı 
egyházközségünk fiataljai a Magyar Szentek Templomában. 

Szeretettel hívunk mindenkit! 

December 24-én pénteken a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor, a Magyar Szentek templomában pedig 24 
órakor lesz az éjféli szentmise. 
December 25-én szombaton a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-kor, este 7 órakor; a Kruspér 
utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék. A fél 12-es szentmisén az Imperatrix 

énekegyüttes énekel.  

 Dec.26-án vasárnap a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-kor, este 19 órakor a Kruspér utcai 

kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék.  

December 31 -én pénteke n, a naptári év utolsó napján, hálaadó szentmise  lesz 
a Kruspér utcai kápolnában 17.00 -kor, 

a Magyar Szentek Templomában este 6 órakor. 

Január 1-je parancsolt ünnep! Szőz Mária Istenanyaságának ünnepén vasárnapi miserend lesz. 

Kérjük Égi Édesanyánkat az újév kezdetén, vigyázzon ránk és hazánkra az év minden napján! 

December 19-én, vasárnap: A 9 órai és a 1/2 12-es 
szentmisén az Olgyai Hangok énekelnek. 

December 1 2-én a 9 óra szentmise után 

a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai 

betlehemest adnak el ı. 


