
 

 

 

 

„Utaidat, Uram,  

mutasd meg nékem,  

* ösvényeidre  

taníts meg engem.” 
 

(Zsolt 24) 

 

XX. évfolyam 1. szám Advent 1. vasárnapja 2018. december 2. 

Advent 
Ádvent, Adventus Domini, az Úr Jövete-
lének ideje. Megszentelt idő. Isten népe 
mintegy együtt zarándokol Betle-
hembe, Mária és József társaként, 
hálatelt szívvel és vágyakozás-
sal, készülve, hogy befogadja 
Ádventnek az Úr eljöveteléből 
fakadó örömét. A szív vágya-
kozik, a lélek készül, az érte-
lem olykor kérdez, keresi a titkát 
az ádventi vágyakozásnak. Így történik ez 
szinte a kezdetektől fogva, kitárja szívét és 
hálát ad, készül, hogy minél teljesebb mér-
tékben köszönthesse az Úr eljövetelét. 

Isten népe e közös vágyakozásban 
maga is újjászületik, eggyé lesz, miszti-
kus Egyházzá, Krisztus testévé, Ádvent 
ajándékaként. Benne válik nyilvánvalóvá, 
hogy az Egyház nem szervezet, intéz-
mény, hanem mindenekfelett misztérium, 
a szent, melyet ma Krisztus misztikus 
testeként szoktunk említeni. Mi több, az 
első ezeréves egyházban, melyben Ad-
vent liturgiája is kialakult, amint XVI. 
Benedek pápa figyelmeztetett, még az 
Egyházra tekintettek Jézus Krisztus való-

ságos testeként, és az Eucharisztiát illette 
a misztikus jelző! Ily természetes volt 

számukra, hogy a misztikus Egy-
ház a Megdicsőült Krisztus Va-
lóságos Testének jelenléte a 
világban, és mi ennek a Testnek 
lehetünk Isten különös kegyel-
méből mindnyájan tagjai, testré-
szei! Ez a hívő keresztények 

őstudata, és ennek nyilvánvalóvá 
válása is az ádventi idő örömteli tapaszta-
latává lehet, mindnyájunk életében! 

Szent Ferenc atyánk is ezt a mélysé-
ges titkot, Betlehem titkát vágyott megje-
leníteni Greccióban. Előtte azonban elza-
rándokolt a pápához, és engedélyt kért rá, 
mert ő nem csingilingi látványosságra 
vágyott, hanem a misztérium élővé tételé-
re, Isten egyszerű népe számára is jól 
érthetőn, és ehhez az engedelmesség és 
alázat nem volt számára megkerülhető; 
benne rejlik a megtérés és bűnbánat, a 
készülődés és vágyakozás tisztasága, an-
nak érdekében, hogy Advent ideje szent 
idővé lehessen mindnyájunk életében. 

Wildner Dénes 

 



Plébániai programok 2018. december 2.-2019. január 6. 
 Adventi naptárunk a Hírharang mellékleteként megtalálható vagy a honlapról 

letölthető. 
 A NEK 2020 készület keretében folyik plébániánkon a Szentségimádás iskolája 

– az utolsó alkalom december 17-én lesz. 
 December 1. szombat 15.30 – Adventi családi lelkinap és koszorúkészítés. 
 December 1. szombat 16.30 – Horváth Melinda és barátainak koncertje templo-

munkban.  
 December 1-9. között plébániánk Karitász csoportja élelmiszergyűjtést szervez: 

kérjük a testvéreket, hogy karácsonyi készületük során külön figyelemmel fordul-
janak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel 
segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését. Elsősorban konzerv, 
májkrém, levespor, száraztészta, rizs, cukor, olaj adomány, valamint (a hajlékta-
lanok számára hasznos) új, meleg férfi zokni felajánlására számítunk. Az adomá-
nyokat a Szent Ágoston (bal oldali első) mellékoltárnál kihelyezett kosarakba le-
het elhelyezni vagy a portán leadni. Köszönettel fogadunk pénzadományokat is a 
Lemondások perselye útján. 

 December 3. hétfőtől hétköznapokon a roráte szentmisék 
6.00 órakor kezdődnek, 7.30-kor és 18.00 órakor is van 
szentmise. Gyóntatás hétköznapokon 

o december 15-ig 7.20-8.00 és 17.30-18.30 között, 
o december 17-24. között – lsd lejjebb,  
o kérjük, ne hagyják gyónásaikat az utolsó napokra! 

 December 5. szerda 19.00 – a győri Szentlélek zenekar tart gitáros, énekes Ad-
venti áhítatot templomunkban. 

 December 8. szombat 17.00 – és minden hónap 2. szombatján –a kisgyermekeket 
– karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a 
templomba, hogy egyszerű liturgia keretében életkori adottságaiknak megfelelően 
ünnepeljük a köztünk és velünk élő Jézust. 

 December 9. vasárnap – keresztény filmek és kiadványok vására lesz a temp-
lom előtt. 

 December 12. szerda 10.00-12.00 óra között – az Országúti Karitász adventi teá-
zásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: sze-
retettel várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett 
szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal. 

 December 15-16. Advent 3. vasárnapja – a szentmisék végén a 
Budapest belvárosában működő Csak Egyet Szolgálat mun-
katársaival adományokat gyűjtünk a szegények karácsonyá-
ra. Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, 
és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait! A Csak 
Egyet Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben 
személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. A 
szolgálat vendégeiről írt „Senki gyermekei” című könyv 2018 novemberében 
jelent meg. Szolgálatukról részletes információ honlapjukon található: 
www.csakegyet.hu. Kérjük a testvéreket, adományaikkal segítsék munkájukat! 

http://www.csakegyet.hu/


 December 21. péntek – egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végé-

től az esti zsolozsmáig. Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltáriszentség 

őrzésére a templomban, a középen álló asztalon megtalálható papíron. Mindenkit 

szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!  
 

Templomunk karácsonyi, ünnepi liturgikus rendje 
 December 23. Advent 4. vasárnapja 

o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
o a 18.00 órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel 

 December 24. hétfő 
o szentmise 7.30 
o gyóntatás 7.20-12.00 óra között  
o a pásztorjáték 16.00 órakor kezdődik  
o ünnepélyes vecsernye 19.00 
o olvasmányos imaóra 23.15 
o Karácsonyi éjféli szentmise 24.00 

 December 25. Karácsony napja (kötelező ünnep) 
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 

 December 26. Karácsony 2. napja, Szent István vértanú, templomunk védő-
szentje ünnepe 

o szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00  
o a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel 
o gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között 

 December 27-29., csütörtök-szombat 
o szentmisék 7.30 és 18.00 
o gyóntatás 17.30-18.30 között 

 December 30. A Szent Család vasárnapja 
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
o a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat 

 December 31., hétfő, Szilveszter 
o szentmisék 7.30 és 18.00 
o az évvégi hálaadás az esti szentmisében lesz 
o gyóntatás 17.30-18.30 között 

 Január 1., kedd, Újév, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe (kötelező ünnep) 
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 

 Január 6. vasárnap, Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe 
(kötelező ünnep) 

o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 
o a 10.00 órás szentmise elején vízszentelés 
o a 19.30-as szentmise végén megáldjuk a családokat 

 Január 12. szombat 
o 17.00 órakor ovis mise 

 Január 13. vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe 
o szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint 



Hírek, hirdetések 
 A házasságra készülő párok, akik 2019-ben templomunkban szeretnének házassá-

got kötni, mielőbb személyesen jelentkezzenek a plébánián lelkipásztorainknál. Plé-
bániánk jegyesoktatására jelentkezni a honlapon található felületen keresztül lehet. 

 A jövő évi, 2019. évi miseszándékokat már elő lehet jegyezni a szentmisék előtt 
és után a sekrestyében, hivatali időben az irodán. Szeretettel buzdítjuk a testvére-
ket, hogy kérjék a miséző atyáktól a szentmise felajánlását élő és elhunyt szerette-
ikért, fontos egyéni, Istennek ajánlott kéréseikért, szándékaikért, hálaadásaikért, 
évfordulóikért (pl. házassági évforduló, születésnap, stb.) 

 A karácsony közeledtével kérjük, hogy aki szűkös és nehéz anyagi körülmények 
közt élő, rászoruló családról, személyről tud környezetében, a portán vagy a Kari-
tász email-címén jelezze ezt. Karácsonyi megajándékozásukat a Szent Antal 
persely vagy a Lemondások perselye útján lehet támogatni. 

 Megjelent a ferences zsebnaptár – ez az újságos asztalról ingyenesen elvihető. A 
mellékelt csekken a Ferences Rendtartomány szociális és karitatív vállalásaira 
köszönettel fogadunk adományokat. 

 Könyvek karácsonyra – a portán megvásárolható ferences lelkiségi könyvek: 
o Assisi Szent Ferenc írásai – a „Ferences Források Magyarul” sorozat 3. köteteként 
idén ősszel jelent meg az Isten Szegénykéjének írásait – imádságokat, leveleket, élet-
szabályokat tartalmazó, a korábbi fordításokat javító és új jegyzetekkel ellátó kötet. 
o Assisi Szent Ferenc – A Szent csodálatos élete – mesekönyv gyerekeknek. 

 Az autista gyerekek támogatására rendezett Ferences Jótékonysági Est kereté-
ben Balázs János és zenésztársai lépnek föl a Zeneakadémián 2019. január 16. 
szerda este. Részletek a Zeneakadémia honlapján. Jegyek a Zeneakadémián és a 
budai ferences portákon kaphatók. 

 

Plébániai ügyintézés 

 A plébániai iroda nyitva tartása a karácsonyi ünnepek idején:  
o december 27-én, csütörtök 16.30-18.00,  
o december 28-án nincs, 

o január 3-tól a megszokott rendben, 
o Karitász fogadóóra január 3-tól.

 

 

Minden hívőnek Istentől megáldott,  
kegyelmekben gazdag karácsonyt, békés ünnepet kívánunk! 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Plébánia 

iroda 

8.30-11.00  8.30-11.00  8.30-11.00 

17.00-18.30 16.30-18.00  16.30-18.00  

Lelkipásztori 

fogadóóra 
16.00-17.30    16.00-17.30 

Karitász 

 fogadóóra 
 15.30-17.00  10.30-12.00  
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