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Az Adventi Várakozás És Készület 
 

Az adventi időszak az egyház életében, 

készülődés és várakozás karácsonyra Jézus első 

és második eljövetelére. 

 Karácsonyra fel kell készülnünk, a mai rohanó 

világban az embernek sok mindenre nincsen 

ideje, haladunk az árral a mindennapokban. 

Advent egyik fő szerepe a készület lenne 

karácsonyra, az Úrjövetre. Kicsit megállni 

minden nap és azt a kis időt magunkra és 

lelkünk rendbetételére kellene fordítanunk. Ha a 

szentmisére az utolsó perecben készület nélkül 

esünk be, akkor az imádságra, a misére nagyon 

nehezen tudunk figyelni. Testileg megérkezünk, de a gondolataink még a munkánál, vagy a 

mindennapi dolgoknál van. Ez az emberi természet, ezért kell minden imádság, lelki program előtt 

készületet tartanunk, hogy mindent, ami elválaszt bennünket az Istenre való odafigyeléstől, azt ki 

tudjuk zári. Rá tudjunk hangolódni az Istenre. Karácsonnal kapcsolatban is ezt kell tennünk. 

Az adventi koszorú gyertyái mindig figyelmeztetnek, ahogyan egyre többet gyújtunk meg vasárnapról 

vasárnapra, hogy hol tartotok a készületben. Ez egy jel számunkra a templomban és otthonainkban, 

amely emlékeztet az idő előre haladására, és felteszi a kérdést számunkra: Elkezdtem készülni? 

Megfelelően használom e a készületi időt?  

Az adventi készület mellett nagyon fontos a várakozás. Jézus megszületésért várjuk Karácsonykor és 

az idők végén való második eljövetelét. A szentmise Szentírási helyei is erre hívják fel a figyelmünket 

adventben. Ebben a négy hétben várom Jézus születését, az egész évben pedig a második eljövetelét. A 

várakozásnak mindig munkával kell telni, ahogyan Szent Pál apostol is felhívta a tesszaloniki hívek 

figyelmét: „Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, és semmit sem dolgoznak, hanem 

haszontalanságokra fecsérlik az idejüket.” (Tesz 3,11) Az apostol mindig figyelmeztet Krisztus várását 

munkával kell töltenünk. Az adventi munka a készület lenne, és minden másnak az elhagyása, ami 

ebben akadályoz bennünket.  

Adventben az Isten segítségét ahhoz kell kérnünk, hogy a készületünk végén karácsonykor Jézust a 

szívünkbe tudjuk fogadni! 

Sándor atya 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.      2014. december 

 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján.  Ingyenes kiadvány. 

 



A Guadalupei Szűzanya Tisztelete 
 

A hagyomány szerint 1531. december első napjaiban történt. Egy szegény, de nemes lelkű Juan Diego nevű 

ember – aki Cuauhtitlenből származott és bizonyos lelki ügyek 

voltak rábízva, mert a tlatilolcói szerzetesekhez tartozott – 

egyik szombaton korán reggel szentmisére Tlatilolcóba indult. 

Amikor a Tepeyacnak nevezett dombhoz érkezett, már 

világosodott. A dombtetőn éneket hallott. Amikor az éneknek 

vége lett, bár senki sem járt arra, hangot hallott a domb felől: 

„Kedves Juan Diego!” – szólt a hang. Ő rögtön abba az 

irányba ment, ahonnét a hívó hangot hallotta. Amint a domb 

tetejére felérkezett, egy Úrnő állt ott, aki hívta, hogy menjen 

oda hozzá. Amikor eléje érkezett látta, hogy s Úrnő ruhája 

fénylik, mint a nap. A Szűz mindjárt ki is nyilvánította előtte 

akaratát. Így szólt hozzá: „Tudd meg, szeretet fiam, hogy én 

Szűz Mária, a mindenkor szeplőtelen Szűz vagyok, Anyja az 

igaz Istennek, az élet Szerzőjének, aki mindent teremtett és 

fenntart, aki az ég és föld Ura. Nagyon akarom és forrón 

kívánom: Épüljön itt ezen a helyen nekem templom, hogy 

Fiamat, Jézust megmutassam, kinyilvánítsam és dicsérjem, 

hogy kiárasszam szeretetemet és anyai érzületemet, 

oltalmamat és védelmemet, mivel valójában a ti kegyes 

Anyátok vagyok, a tiéd és mindenkié, akik csak a földön 

élnek, mindazoké, akik szeretnek, akik keresnek, akik áhítattal 

és bizalommal segítségül hívnak engem. Itt letörlöm 

könnyeimet és meghallgatom panaszaikat, megsegítem őket 

szorongatott helyzetükben és enyhülést hozok nekik 

megpróbáltatásaikban. Hogy pedig kívánságom teljesüljön, 

menj e Mexikóvárosba, a püspöki palotába. Mondd meg a 

püspöknek, hogy én küldtelek, mert azt akarom, hogy ebben a 

völgyben templomot építsenek nekem.” Juan Diego nyomban 

el is ment a püspök házába, akinek neve Juan de Zumarrága 

volt, Szent Ferenc rendjéből. A püspök ugyan meghallgatta őt, de mintha nem hitt volna neki mindenben, s ezért 

ezt válaszolta: „Fiam, jöjj el újra, és ismét meghallgatlak. Majd gondolkozom, hogy mit kell tennem a 

kívánságoddal kapcsolatban.” Másnap Juan Diego látta, hogy a Királynő lejön a dombról. Odajött, és így hozzá 

szólt: „halljad, szeretett fiam! Ne aggódj nagybátyád betegségével vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. 

Nemde én a te Anyád vagyok? Nemde oltalmam és védelmem alatt állsz? Nemde és vagyok életed forrása és 

boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölemben és karjaimban vagy! Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne 

szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál! Menj fel, kedves fiam, a dombra, és azon a helyen, ahol engem láttál és 

ahonnét szóltam hozzád, különböző virágokat találsz. Szakítsd le és gyűjtsd össze ezeket a virágokat, aztán jöjj, 

és hozd ide nekem.” Juan Diego elment, összegyűjtötte a virágokat, és az Ég Királynője elé vitte, Ő pedig 

tiszteletreméltó kezeibe vette azokat, majd Juan Diego köpenyére téve így szólt: „Szeretett fiam, ezeket a 

virágokat vidd jelként a püspökhöz. Te az én küldöttem vagy, akinek hűségében megbízom. Szigorúan 

megparancsolom, vigyázz a köpenyedre, csak a püspök előtt nyisd ki, és amit viszel, mutasd meg neki. Beszéld 

el neki, hogy parancsom szerint hogyan mentél fel a dombra, és szedted össze a virágokat. Meséld el, hogy 

csodálkozva mi mindent láttál, és így higgyen, és építse fel a templomot, amelyet akarok.” Ahogyan az Ég 

Királynője megparancsolta, Juan Diego Mexikóváros felé indult. Örvendezve bízott abban, hogy minden 

sikerülni fog. Amikor belépett a Püspökhöz, leborult előtte. Elbeszélte mindazt, amit látott, és amiért küldetett. 

Így szólt a püspökhöz: „Uram, amit parancsoltál, teljesítettem: Elmentem az Úrnőmhöz, az Ég Királynőjéhez, az 

Istenszülő Szűz Máriához, és mondtam: Te jelet kérsz, hogy hinni tudj nekem, és templomoz építs azon a helyen, 

ahol a Szűz Anya kívánja. Elmondtam neki: megígértem, hogy jelet viszek neked, amely igazolja az ő akaratát. 

Lám, meghallgatta kérésedet. Jó néven vette, hogy jelet kértél ahhoz, hogy akaratát teljesítsd. Megparancsolta, 

hogy ma korán ismét jöjjek el hozzád.” Akkor az egész város összejött, és látták a tiszteletreméltó képet, amely 

Juan Diego köpenyén keletkezett. Megcsodálták, Isten művének tekintették, és imádkozni kezdtek. Juan Diego 

halálos beteg nagybátyja azon a napon meggyógyult, és elmondta, miként hívta segítségül a Szent Szüzet, akit 

Guadalupei Boldogságos Szűz Máriának neveznek. Szent II. János Pál pápa a Guadalupei Boldogságos Szűz 

Mária ünnepét 2002-ben az egész Egyházban ünnepé tette. 
Sándor atya és a Zsolozsmás Könyv 



A SZENT PÉTER TÉR KARÁCSONYFÁJA 
 

 

 
A több mint 25 méter magas jegenyefenyő a dél-olaszországi Appenninek csúcsáról, a 

calabriai Catanzaro közeli Fabrizia feletti hegyekből érkezik. A nyolcvan mázsás fát 

helikopterrel hozzák le a hegyekből, majd kamionnal szállítják a sztrádán a Vatikánig. A 

tervek szerint december 4-én érkezik meg a Szent Péter térre. A sárga-fehér vatikáni 

zászló színeit idéző arany és ezüst gömbökkel díszített fán december 19-én lesz a 

gyertyagyújtás. 

 

A Szent Péter téri faállítás hagyományát a néhai Szent II. János Pál vezette be 1982-ben. 

A vatikáni fenyőfából az ünnepek után jótékonysági célú gyerekjátékok készülnek. 

 

A jegenyefenyőt szokás szerint a Szent Péter tér közepén magasodó obeliszk jobb oldalán 

állítják fel. Az obeliszk túlsó oldalán a karácsonyi hagyomány részét képező betlehemet 

építik fel, amely az idén a veronai Arénát működtető alapítvány ajándéka. 

 

A 260 négyzetméteres betlehem 25 ember nagyságú szoborral idézi fel Jézus születését. 

Az alakokat veronai kézművesek készítik. A betlehem szorosan kötődik az Aréna 

operavilágához: Gaetano Donizetti olasz zeneszerző operájából vesz ihletet. Az operát 

első alkalommal 1832-ben mutatták be a Scala milánói operaházban. 

 

A betlehemet Ferenc pápa december 24-én este avatja fel, és szenteste helyezik el a Szent 

Péter téri jászolban a gyermek Jézus szobrát. 
 

 
forrás: http://www.hirado.hu/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány.  

Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen.  

E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu 

Közeledik az év vége! Akik ebben az évben még nem fizettek egyházi hozzájárulást, megtehetik a 

kápolnában vagy a templomban az irodaidő alatt vagy a sekrestyében. A püspöki kar által irányszámként 

megadott adó összege az éves jövedelem 1%-a.  

Adventben roráte szentmisét tartunk reggel 7 órakor: a Krusép utcai Kápolnában: hétfőn, csütörtökön és 
szombaton; a Magyar Szentek Templomában: kedden, szerdán és pénteken. 

December 7-én vasárnap a 9 órai 

diákmise végére várjuk a Mikulást 

a Magyar Szentek Templomába.  

Szeretettel hívunk minden kis és nagy 
gyermeket erre az ünnepre! 
  
  

        December 12. péntek 
  

            A GUADALUPEI SZŰZANYA       

         ÜNNEPE 
                     17.30-kor kezdődő szentmiséjében                            

                     emlékezünk erre az ünnepre.  

                      

  
  

 

December. 14. vasárnap 09.45-kor a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói 

pásztorjátékot adnak elő Magyar Szentek Templomában. 

December 24-én szerdán du. 4 órakor pásztorjátékot adnak elő 

egyházközségünk  hittanosai és fiataljai a Magyar Szentek Templomában. 

Szeretettel hívunk mindenkit! 

December 24-én szerdán a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor, a Magyar Szentek templomában 

pedig 24 órakor lesz az éjféli szentmise. 

December 25-én csütörtökön karácsony napján a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-

kor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesz szentmise.  

December.26-án pénteken karácsony másnapján a Magyar Szentek Templomában 11.30-kor, a 

Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesz szentmise.  
December. 28-án vasárnap a Szent Családot ünnepeljük.  

December 31-én szerdán a naptári év utolsó napján hálaadó szentmise lesz a Kruspér utcai  

kápolnában 17 órakor, a Magyar Szentek Templomában 18 órakor. 

Január 1-je parancsolt ünnep! Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. 

Magyar Szentek Templomában 11.30-kor és este 7-kor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és   

este 7 órakor lesz szentmise. Kérjük Égi Édesanyánkat az újév kezdetén, vigyázzon ránk! 

 

December 6-án szombaton, az esti szentmise után az Ambrózia énekegyüttes és a Csercsel együttes közös 

hangversenyt ad templomunkban "Szent Miklós tisztelete a templomban és a néphagyományban" címmel. 
December 13-án szombaton 19.30-tól a Mária Rádió jótékonysági konvertert tart a templomban, melyen Varga 
Miklós énekel. 
December 17-én szerdán 19 órától az Imperfectum együttes tart zenés, elmélkedős áhítatot a templomban. 

Szent Erzsébet ünnepétől karácsonyig kapható a 250 grammos Szent Erzsébet kenyér a Lipóti Pékségnél.  
A termék fogyasztói árából 10 forint adományként kerül a Katolikus Karitász számlájára.  

December 7-én a szentmisék előtt és után az MKK jótékonysági könyvárusítást tart a Magyar Szentek Templomában. 

A könyvek témája is igen sokféle: a teológiai, hitéleti, imádságos könyvektől kezdve a gyerekkönyveken át a 

párkapcsolatról és házasságról szólókig nagyon sokféle megtalálható a kínálatban. 


