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ADVENTTEL ÚJ LITURGIKUS ÉVET KEZDÜNK 
 

hogy háromévenként ciklikusan egyik szinoptikus evangélista (Máté, Márk, Lukács) 
örömhíre alapján szemléljük és átéljük Krisztus misztériumát. A 2019. egyházi év 
Szent Lukács teológiája szerint vetíti elénk az Urat és hozza tanítását. Elszakadva a 
zsidóságtól, pogány közösségekhez igyekszik elvinni az evangéliumot. Ebben a 
Szentlélekre hagyatkozik, kiemelve annak fontos szerepét az üdvösség rendjében, 
és mindezt máriás lelkülettel teszi. A Szentlélek az, aki eszünkbe juttat mindent 
Jézus tanításából, megvilágosít és megvigasztal. Szűz Mária pedig mindig is közel 
állt az apostolokhoz, akik a Szűzanyát mindig is tisztelték és szerették. Éppen ezért 
a XXI. századi krisztushívő katolikusok is máriás lelkülettel kell követni és 
megvallani a Világ Világosságát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. 
 Napjainkban sosem látott zűrzavart idézett elő a sátán szerte a világon és az 
élet minden területén: kozmopolitává vált, keresztény és benne katolikus hitüket, 
nemzeti identitásukat és most már Isten adta nemüket is elvesztő, egyre fogyatkozó 
tömegek lakják be még az öreg kontinenst.  Az Úr Jézus tanítását őrző és tanító 
katolikus egyházba is bejött a sátán füstje, amelyre már közel ötven éve fölhívta a 
figyelmet VI. Pál pápa. Ennek a legfőbb jele, hogy a kultusz tárgya Isten helyett az 
ember lett. Jézus pedig nem azt ígérte követőinek, hogy nyomomba szegődve jól 
fogjátok érezni magatokat, hanem azt, hogy üldözni és gyűlölni fognak benneteket a 
nevemért, mert országom nem e világból való. A hit alapvető igazságait már ötven 
éve nem tanítják tisztán, és a templomok is elvesztették szakralitásukat, naponta 
megszentségtelenítik azokat. Különösen áll ez a katolikus egyházra és templomaira. 
Az egyház egy népboldogító szerepet vállalt: különböző emberi problémákat akar 
orvosolni, a civil társadalomból kiveszett közösségi formációkat kívánja pótolni, 
szórakozást biztosítani. De programjából hová tűnt az Isten? Ugyan, kinek kell az a 
tilalomfákat, kereszthordozást kínáló lény, meg az a nagyon távoli és bizonytalan 
túlvilág, örök élet, föltámadás, dicsőség vagy kárhozat, amikor az ünnepelt 
teológusok mondják, hogy mindenki meg van váltva (ha akarja, ha nem), hiszen aki 
bármi jót tesz,  anoním módon ugyan, de máris keresztény, Isten pedig annyira 
irgalmas, hogy nem is kell megtérnünk, mert úgy szeret minket, ahogy vagyunk, a 
pokol meg amúgy is üres, ha egyáltalán van. Igen, sok hívő így gondolkodik már: 
földi boldogságot akar, s nem égit. Jézus pedig az utóbbi elnyerésének eszközéül 
szánta az egyházat. Ezért az alapoktól kezdve újra át kell tanulmányozni tanítását, 
hogy katolikus identitásunk ne essék áldozatául ezeknek az új és hangzatos 
téveszméknek, amely fönnen hirdetik: úgyis mindenki ugyanazt az Istent imádja. Hát 
nem!!! Allah, Buddha vagy a Szentháromság nem ugyanaz! Jézus azt tanította, 
hogy aki hisz, megkeresztelkedik és üdvözül, mert a katolikus egyház az üdvösség 
letéteményese, amelyen kívül nincs üdvösség. Ismerjük meg, vagy ismételjük át 
tehát a katolikus hitet és kövessük annak szabályait, hogy elnyerjük Jézus Krisztus 
ígéretét, a bűnbánat után az örök élet üdvösségét. Ennek első lépcsője a hat 
főigazság ismerete: 1. Csak egy Isten van. 2. Az egy Istenben három személy van: 
Atya, Fiú és Szentlélek. 3. Isten igazságos bíró, aki megjutalmazza a jókat és 
megbünteti a gonoszokat. 4. A második isteni személy, a Fiú, Jézus Krisztus értünk 
emberré lett, szenvedett, meghalt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 5. Az 



 

 

ember lelke halhatatlan. 6. Isten malasztja elkerülhetetlenül szükséges az 
üdvösséghez, mert nélküle semmit sem tehetünk, ami érdemes volna az örök életre. 
 

GONDOLATOK A KARÁCSONYI VÁSÁROKRÓL 
 

 Bécs, München, Berlin, Göttingen ebben az időszakban évekkel ezelőtt a 
béke, a szeretet, a fahéjas Weinachtskuchen és a Glüchwein ünnepi hangulatát 
árasztotta advent idején. Jó volt elutazni, hogy ezt megtapasztaljuk s e hangulattól 
előttünk is csaknem láthatóvá váljék a Betlehembe készülődő angyalkák egy 
csoportja, és halljuk az itt-ott fölhangzó Stille Nacht  és O, du Fröliche szívet 
melengető dallamát. A Weinachtsmarkt nem arról szólt ezekben a városokban, mint 
ma, a még békés és szabad Budapesten…nem a még jobban meggazdagodni 
akaró újgazdagok árusították ócska,de cserébe aranyárban mért portékáikat, hanem 
jó hangulatú, valóban a szeretettől és a Jézus-várástól áthatott vidám, európai, 
keresztény lelkek találkahelyévé váltak ezek a Christkindlmarktok. 
 Ma, ezek a vásárok egészen más hangulatot keltenek az emberekben. Egy 
immár erőltetetten megrendezett, halálfélelemben sétáló vakmerők vásárává 
alacsonyodott, ahol fegyveresek őrzik a kerítésen bent lévőket, s tankcsapdák 
akadályozzák, hogy a halál meglepje a nézelődőket. Inkább a Dies Irae, semmint a 
Stille Nacht sejlik föl az emberben, amikor végigmegy a ma is illatos bódék között, 
de rettegve gondol arra, hogy egy éve hányan haltak meg a rend nélküli, 
törvényszegő őrült világ, őrült és törvényszegő tetteinek következményeként. A 
látvány sem megkapó: mindenütt gépfegyveres rendőrök, betonkockák. A vásárlási 
láz is alábbhagyott ezeken a régen indokolt és fontos, ma már csak a karácsonyi 
turizmust szolgáló fényes rendezvényeken. 
 A karácsonyi turizmus éppen ezért áthelyeződött Nyugat-Európából 
Magyarországra. Hiszen itt még béke honol. Nincsenek lépten-nyomon 
gépfegyveres katonák, nincsenek beton tankcsapdák, az emberek zavartalanul 
nézelődhetnek, s élvezhetik a hangulatot, amelyet mindaddig áraszt a látvány, amíg 
meg nem kíván a halandó egy pohár forró bort, s meg nem nézi az ártáblákat a 
szépen kivilágított bódék mellett. Ha pedig ezt megteszi, azonnal elszáll a 
karácsonyi hangulat, s némi morgolódás mellett tudomásul veszi az ember, hogy 
bizony ennek a vásárnak csak a neve és a kinézete karácsonyi, az árak ugyanis 
rablóbandák tanyájára engednek következtetni. Másutt megtelnek a boltok, az 
áruházak, és a bankok kierőszakolta hitelekből két kézzel szórja a pénzt a botor, 
rongyrázó ember. Ilyenkor összevásárolnak minden drága és haszontalan holmit, 
mert divat lett az egymást túllicitáló és erőn fölüli költekezés a karácsonyra 
hivatkozva, nem gondolva arra, hogy a hitelt illik megadni, s ez sok család tragikus 
végét jelentheti. 
 Európában a karácsonyi vásárok és a karácsony megünneplése sokféle lett 
napjainkra. Félelmet, örömet, gyászt és boldogságot egyaránt jelent az emberek 
számára. A lényegről azonban e valamikor keresztény földrész megfeledkezett. A 
karácsonyt megelőző időszak jelentőségéről és a karácsonyról. A Jézus-várás és 
fölkészülés gyönyörű időszakáról, amelyet ma már nem szabad említeni az 
iskolákban, hiszen nemrég egy erdélyi magyar, alsó tagozatos tankönyvből is 



 

 

kihúzatta egy magyar egyetemi tanárnő, aki a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen 
mérgezi igazi liberálisként az erdélyi és partiumi magyar és székely ifjúságot. Nos az 
advent egyik legkedveltebb és legjellemzőbb ősi katolikus hagyománya a roráté, 
azaz a hajnali szentmise. Még sötétben, lámpásokkal a kezükben mentek a falvak 
népei a templomba, hogy a reggel hatkor kezdődő misén kifejezze Jézus-várását, 
lelki fölkészülését karácsony ünnepére. (Ma már a hajnali misét reggeli misének 
mondják; nem is hatkor, hanem hétkor vagy nyolckor végzik elkényelmesedve és 
megváltoztatva e szentmisék jelentését, lényegét is. Hasonló ízevesztetté lett a 
különböző indokokkal este nyolckor tartott karácsonyi éjféli szentmise is. /Sokszor 
az érdektelenségek nyomán válnak ilyenné -a szerk./ 
 A szeretet ünnepét a rongyrázás ünnepe váltotta fel, Jézus születésének 
ünnepe pedig elmosódott a Wintermarkt-á (téli vásárrá) vált Christkindlmarkt-okkal 
(jézusvásárokkal) együtt. Szerte Európában. Itthon, akár a nyárvégi Ízek utcája, úgy 
a karácsonyi vásárok is a pofátlan kapitalista rablás ünnepévé alacsonyodott 
minden árus számára. Még többet akarnak a már összelopott sokhoz, s így a 
nagycsaládok, az idős emberek messze elkerülik a belvárosi rablótanyák illatos és 
kívülről szépnek tűnő ünnepi zsákutcáit. Maradnak a még átverhető, levehető 
nyugati turisták, akik bár élvezik a jelenlegi közbiztonságot (ma már ez is nagy szó 
földrészünkön!) és nosztalgiázhatnak azokon az időkön, amikor még mi is irigyeltük 
őket…az árakat viszont már ők is igen magasnak tartják. A karácsonyi vásárok és 
maga a karácsony, a szenteste szeretethangulata keveseknek ad lelki fölüdülést, 
igazi készülődést. A Stille Nacht dallama is fals lett, de a Jövel Emmánuel-t sem 
ismerik már a népek… nem beszélve a Harmatozzatok, égi magasok című régi 
népénekünket /mert ezek már elavultak –mondják egyes templomjáró „hívők”-a 
szerk./, amely a latin Roráté imádság első sorának szövegfordítása Izaiástól. 
 Pénz-centrikus, embertelenné és érzésnélkülivé vált körülöttünk minden, mert 
amíg a kommunistáról tudtuk, hogy mikor mit tesz és mire készül, addig a liberális 
piacgazdaság képes emberéleteket, lelkeket, gyermekeket és öregeket, családokat 
és a kereszténységet, nemzetet és hazát –pénzért- megsemmisíteni. 
 Az Adeste fideles, a Stille Nacht, a Mennyből az angyal, az Oh du Fröliche 
néhány év múlva ismeretlen dallamok és szövegek lesznek csupán…mert Európa 
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez idő szerint nem tűnik kereszténynek… 

Stoffán György nyomán 
 A cikk elolvasása nyomán körvonalazódik a feladatunk: mi vagyunk a világ 
sója, de ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzanak? Éppen ezért a széles utat el kell 
hagyni, és rálépni a keskenyre, amelyen Jézus megy előttünk. Aki az ő kezét fogja, 
nem botlik meg: célba ér. Bár az út rögös, de teljesíthető. Induljunk nyomába. 

 
DECEMBERI HIRDETÉS-ELŐZETES 

11-én, kedden este 18.30-kor az eucharisztikus kongr. előkészülete a tanteremben 
13-án, csütörtökön este 17 órakor fatimai ájtatosság a téli kápolnában 
18-20-22-én este 18 órakor Tete Remis SVD adventi lelkigyakorlata a templomban 
22-én, szombat du. 16 órakor karácsonyi pásztorjáték a templomban 
27-én, csütörtökön este 18 órakor János-napi borszentelés a templomban 
koncert-nagymisék: 16-án 10; 25-én éjfél és de. 10; 30-án de. 10 h; és 31-én 18 h 



 

 

 
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE 

 
25-én, kedden, nagykarácsony parancsolt főünnepén: éjfél, reggel 8 és de. 10 h  
26-án, szerdán, karácsony tanácsolt másnapján: reggel 8 és de. 10 h 
30-án, Szent Család vasárnapján: reggel 8 és de. 10 h 
31-én, hétfőn, óév és szilveszter-este: 18 órakor Te Deummal 
2019. január 1-n, kedden, újév parancsolt főünnepén: reggel 8, de. 10 és este 18 h 
január 6-án, vasárnap: vízkereszt napján: reggel 8 és de. 10 h 
 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN (december 1-2.) 

1./ Advent 1. vasárnapjával elkezdődött a 2019. egyházi év Szent Lukács 
evangéliumára építve. Ma de. a 10 órai korális nagymisén a Harmónia női kar 
énekel. Műsoron Léo Delibes: Messe bréve és adventi motetták. 
 
2./ Karácsonyi lelki előkészületünk fontos részei a templomban hagyományosan 
hétfő-szerda-péntek reggel 6 órakor celebrált rövid adventi roráte-misék. Hívjuk 
és várjuk a kedves Híveket és a ministránsokat. Írassatok rájuk szándékokat! 
 
3./ Első pénteken, Szent Ambrus emléknapján reggel ¾ 6-tól gyóntatás, majd kb. 
½ 7-kor Jézus Szíve-litánia. Ne feledjük, hogy advent péntekjei böjti napok! 
 
4./ Péntek este 18 órától a Rotunda Énekegyüttes adventi koncertjére hívjuk a 
kedves Híveket. Vendég: Berecz András mesemondó. 
 
5./ Szombat reggel 7-kor indul a zarándokbusz Esztergomba a rákoskeresztúri 
posta mögötti Egészségház utcából a de. ½ 11-kor kezdődő püspökszentelésére. 
  
6./ A szombat esti áldozatot az Immaculata-oltáron mutatjuk be, lévén ez a nap a 
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tanácsolt főünnepe. 
 
7./ Jövő vasárnap de. 9-től egyórás szentségimádás lesz. E napon tartjuk a 
decemberi nagygyűjtést is templomunk működtetésére. 
 
8./ Mától két héten át pénzadományokat gyűjtünk a hátsó karitászperselyben és 
tartós élelmiszereket a plébánián a szegények karácsonyára. 
 
9./ A jövő évi kalendáriumokat megrendelőik 500.- Ft-ért átvehetik a sekrestyében. 
Falinaptárak és karácsonyi képeslapok 50.- Ft-ért kaphatók a hátsó kisasztalon. 
Árukat a hátsó nagy faperselybe kérjük dobni.                                     
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 17.30 h        Sárközi Szonja Julianna keresztelője                                 CS 
                18 h    Élő Endre sac. (névnap)                                                                É                   
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: december 2. 
8 h    G               +Mészáros József és neje Erzsébet, és +fiuk, József     É                                                         
                                                                                                                               
10 h  G               +Anna és János szülők; pro populo (+2 kislány keresztelője)       K 

Hétfő 6 h            +Broda Ferenc OB. (névnap; 29-én temettük)                              É 
Kedd 18 h          +Kádár Péter Pál (téli kápolnában; utána Rotunda-próba)           É                                                            
Szerda 6 h                                                                                                                É                                   
Csütörtök 18 h  Beteg Tóth Miklós gyógyulása                         (téli kápolnában)  CS                                                                     
Péntek 6 h               É; 6.30 h Jézus Szíve-litánia    É                  
Szombat 18 h    +Darnyik Gábor és +szülők            (szentmise a Mária-oltáron!)   É                                                                            
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: Szent Juan Diego; december 9.  
8 h   G                +ifj. Fekete János báty (8. évf.)                                                      É                                       
9 h   H                                               szentségimádás                                             CS                                        
10 h G                +Horváth Pál                                                                                  É                    
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