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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XVI/12.szám 2017. Karácsony hava

ADVENTUS DOMINI-AZ ÚR ELJÖVETELE
Három-, vagy kb. négyhetes előkészületi idő Krisztus első eljövetelének,
megtestesülésének liturgikus ünneplésére, egyúttal az ő végidőbeli (második)
eljövetelének várása is.
1.Történelmi fejlődés. Első nyomait Galliában és Spanyolországban találjuk,
ahol a január 6-i epifánia Bizánccal való szoros összeköttetés révén a karácsony
legrégibb ünnepe és egy ideig fontos keresztelési időpont volt. Mint húsvét
éjszakájához, úgy ehhez is tartozott egy negyvennapos előkészület. Mivel Keleten a
szombat sem volt böjti nap, nyolc hetet ölelt föl Szent Márton november 11-i napja
utántól. A bizánci egyházban ma november 15-én kezdődik, mert már karácsonyhoz
kötődik. Rómában az adventi liturgia nyomait a VI. század közepétől követhetjük.
Nagy Szent Gergely pápa idején Róma Sacramentariuma négy vasárnapi misét és
három kántorböjti (évnegyedes böjti) misét tartalmaz, amelyeket adventi fénnyel
ünnepeltek. Itt nem Krisztus végidőbeli jövetele, hanem időbeni megtestesülése volt
középpontban.
Galliában misszionáriusok hatására az eszkatologikus, végidőbeli várakozás
volt az előkészületben. Advent böjti és bűnbánati idő lett. Elhagyták a dicsőséget, az
alleluját és a Te Deumot (miként nagyböjtben is), és lila színű miseruhát viseltek. A
XII. századra e bűnbánati jellegből és végidős várakozásból sok elem áttevődött a
római liturgiába is, de megtartották az alleluját, amely megmutatta, hogy az adventet
nem tekintették igazán bűnbánati időszaknak. A négy adventi vasárnap csak lassan
szilárdult meg. A milánói (ambrozián) liturgiában ma is hat ilyen vasárnap van.
2. Advent liturgikus jellege. Az advent előkészületi idő a karácsonyra, Jézus
születésére való emlékezéssel, és az Úr végidőbeli eljövetelének önátadó és
örvendező várása is. Elmarad a dicsőség, amely az angyalok énekeként tér vissza
karácsonykor. Megmarad viszont az alleluja és a Te Deum. Két szakasza van,
melyet az első és második prefáció jelez. Az első részben Izajás és a Keresztelő
személye viszi a vezető szerepet; míg a december 17-től 24-ig tartó második rész az
Úr születésére és végidőbeli jövetelére fókuszál az Úr születését megelőző
közvetlen bibliai eseményekkel, az ó-antifónákkal és a saját miseszövegekkel. A
hagyományos hajnali roráte-misék továbbra is megtarthatók.
3. Az adventi idő szokásai egyrészt a karácsonyvárásra vonatkoznak: adventi
koszorú és naptár, szálláskeresés, angyalos misék, Borbála-ágak rügyeztetése,
Mikulás-várás, Luca-napi búzaültetés, székfaragás. Ez utóbbiak a téli napforduló
(december 21.) kereszténység előtti szokásainak továbbélései.

ANGYALOS MISÉK
Területenként különböző népi elnevezés. 1. Roráte-mise. 2. Kiskorú
gyermekek temetési miséje, amit korábban gyakran a szent angyalok votív
miseszövege alapján ünnepeltek. A II. vatikáni zsinat utasításainak megfelelően az
új misekönyv egy-egy saját misét tartalmaz a megkeresztelt és a keresztség előtt
elhunyt kisdedek számára. 3. Éjféli mise karácsonykor, mert ennek evangéliuma az
angyalok dicsérő énekével (glória) záródik. 4. Csütörtöki mise. Régente a kitett
Oltáriszentséggel és szentségi áldással tartott mise.
RORÁTE-MISÉK
Votív misék a Szűzanya tiszteletére, eredetileg csak az advent szombatjain,
néhol minden munkanapján. Korábban a kitett Oltáriszentség előtt mondták és/vagy
szentségi záró áldással ünnepelték. Az elnevezés az introitus (kezdő bemeneti ének
latinul) első szavaiból jön: „Harmatozzatok, egek onnan fölülről” (Iz 45,8).
Evangéliuma miatt, amely Krisztus születésének hírüladása Gabriel arkangyal által,
egyes helyeken angyalmisének is nevezik. A II. vatikáni zsinat előtt fehérben
mondták glóriával és mindig ugyanazon olvasmányokkal. Ma lilában tartatnak a
köznapok miseszövegeivel glória nélkül. Közép-Európában ma is élő hagyomány a
hajnali órákban (5-6) tartani. Nálunk hétfőn, szerdán és pénteken vannak
népénekes, orgonás roráte-misék úrangyalával és rövid homíliával 6 órakor.
JÓTANÁCSOK A KIRAKATBAN
A karácsony előtti pazar kirakatok mellett találtak egy eltérőt. Egy üzletember
az árukhoz egy-egy –számunkra is követendő- mondatot írt:
Békítsd ki a veszekedőket! Keress föl egy elfeledett barátot! Gyanúdat váltsd
ki bizalommal! Írj levelet valakinek, akinek hiányzol! Váltsd be ígéreteidet! Felejts el
egy régi sérelmet! Vizsgáld fölül mások iránti előítéleteidet! Harcolj valami jó és
igazságos ügyért! Vess el egy régi félelmet! Szánj néhány percet a természet
szépségeire! Mondd valakinek, hogy szereted őt! Mondd ezt újból és újból!
A LELKI BÉKÉT KERESŐK IMÁJA
Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok;
bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok; bölcsességet pedig, hogy
fölismerjem a különbséget! Amen.
HUMOR
Pistike egy nagy egyessel megy haza az iskolából. Az anyja kérdőre vonja: Hogyan lehetséges, hogy ilyen rossz jegyet kaptál? –Egy sajnálatos hiányzás miatt.
–De hát nem is hiányoztál a suliból! –Én nem, de a padtársam igen.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI DEC. 3-ÁN
(Advent 1. vasárnapja: Xavéri Szent Ferenc)
1./ Megkezdődött az úrvárás –idén csupán- háromhetes időszaka. Legyen ez egy
bensőséges lelki előkészület karácsony nagy ünnepére. Ezt segítik elmélyíteni 9
alkalommal a hétfő-szerda-péntek reggeli 6 órás kb. 35 perces roráte-misék rövid
szentbeszéddel. Lelkesen csináljuk végig sok hívővel és ministránssal!
2./ Péntek a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának tanácsolt főünnepe. E napon a
Mária-oltáron bemutatandó hajnali 6 órás szentmise kicsit hosszabb, kb. ¾ órás
lesz. Utána a rózsafüzér-társulat szentolvasó-imádságra hívja a kedves híveket.
3./ Szombat este 17 órától gyóntatás lesz a gyermekeknek.
4./ Jövő vasárnap de. a 9-es diákmisén lesz a gyermekek befogadása és a
Mikulás érkezése, a 10-es nagymisén pedig a Krisztus Király-vegyeskar énekel,
melyet a Mária Rádió élőben közvetít. Ekkor tartjuk a decemberi nagygyűjtést.
5./ Templomunk karácsonyi díszítéséhez fenyőfa-felajánlást várunk. Aki tud ilyenről,
kérjük, jelezze az irodán. Ma a szegények karácsonyára a karitász-perselyben és a
kapunál pénzt, tartós élelmiszereket pedig a plébánián gyűjtünk még két hétig. A
decemberi nagygyűjtés jövő vasárnap lesz.
DECEMBERI PROGRAM-ELŐZETES
hétfő-szerda-péntek adventben: hajnali 6 órakor orgonás roráte-misék
13., szerda, reggel kb. 6.30 h: fatimai ájtatosság
14., csütörtök, este 17 h: magyar történelemóra (Farkas-házaspár)
21-22-23. (csütörtök, péntek, szombat) este 18 h: Hurgoi Sándor SVD, a
budatétényi Názáret Missziósház rektorának adventi lelkigyakorlata. Előtte gyóntat
23., szombat du. 16 h: karácsonyi pásztorjáték
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE
24., advent 4. vasárnapja: misék 8, 9, 10 h ; 23.30 h karácsonyi orgonamuzsika,
24 h ünnepélyes karácsony-éjféli koncert-nagymise
25., hétfő: nagykarácsony első napja (parancsolt főünnep):
reggel 8 h
pásztorok miséje, de. 9 h litánia, 10 h ünnepélyes főpapi koncert-nagymise
26., kedd: karácsony másnapja (tanácsolt ünnep): reggel 8 h népénekes mise,
de. 9 h litánia, 10 h ünnepélyes koncert-nagymise
28., csütörtök: aprószentek ünnepe: aprószentjeink, a gyermekek megáldása
31., Szent család vasárnapja, óév, szilveszter: népénekes misék 8, 9 és 10 h
korális nagymise Te Deummal és év végi beszámolóval
2018. január 1., hétfő: újév (parancsolt főünnep): 8, 10 és este 18 h (korális)
6., szombat: epifánia, vízkereszt (parancsolt főünnep): 8, 10 (korális) és 18 h
7., évközi 1. vasárnap: az Úr megkeresztelése: misék 8, 9 és 10 h (korális)

RECEPT
Csabai hátszínszelet sajtos brokkolival. Hozzávalók: 70 dkg marharostélyos
1 késhegynyi törött bors, 4 evőkanál olaj, 1,2 kg brokkoli, só, 8 dkg óvári sajt, 12 dkg
csabai kolbász. Elkészítése: A rostélyost kicsontozzuk, a húst pedig megtisztítjuk a
fölösleges zsiradéktól és ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Meghintjük őrölt borssal és
vékonyan olajozott zsírpapírba göngyölve a hűtőszekrénybe tesszük. (A felhasználás előtt 3-4 nappal kell így előkészíteni.) A brokkolit sós vízben megfőzzük és
leszűrjük. A pácolt és érlelt hússzeleteket húsverő kalapáccsal kiverjük,
bevagdossuk és megsózzuk, majd teflon serpenyőben félig megsütjük. Tűzálló tálba
tesszük a húst, amire félkör alakban tesszük a brokkolit, amibe kevés apróra vágott
kolbászt kevertünk. Az egészet betakarjuk vékonyra szeletelt óvári sajttal. Végül a
tetejére két karika csabai kolbászt teszünk és forró sütőben megsütjük, Amikor a sajt
ráolvad a húsra, tálalhatjuk. Jó étvágyat!
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G +Sándor és Ilona nagyszülők
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: Xavéri Szent Ferenc; december 3.
8h G
+Anna édesanya
9h G
+Mészáros József és neje Erzsébet, vmint +fiuk, József
10 h Zs
Pro populo: élő hívek és adakozó jótevők; +Horváth Pál férj
Hétfő 6 h
Élő Endre sac. és +Endre
Kedd 10.30 h
+Csontos Gyula Menyhért szórótemetése a Köztemetőben
18 h
+Csontos Gyula Menyhért OB.
Szerda 6 h
+Ábel Ferenc keresztapa és +Kemény Zsigmond édesapa
Csütörtök 18 h +családtagok
Péntek 6 h
Élő Endre sac. É; 6.45 h rózsafüzér-ájtatosság
Szombat 18 h Élő Katalin, István, Gábor, Szilvia és Imre hálaadása sz.napon
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: december 10.
8h G
+ifj. Fekete János báty (7. évf.)
9h G
+Bognár Józsefné Mária (1. évf.)
10 h G
+Ilona és +szülei
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Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkeztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba. plebania.hu

