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Advent 1. vasárnapja

Az Imaapostolság szándéka

December 7.

Egyetemes:

Szent Ambrus püspök és egyháztanító

A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy
minden ország elkötelezett lépéseket tegyen
annak érdekében, hogy a legfiatalabbak –
különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként
kezeljék.

A szentmise olvasmányai
1. Iz 2,1-5

A Megváltó születésével Isten Országa kezd
kibontakozni az emberi történelemben.

2. Róm 13,11-14

A Megváltó érkezésével új értelmet kapott az
idő, melyet értelmesen, végső célunk szem
előtt tartásával kell kihasználnunk.

3. Mt 24,37-44

A Krisztussal való végső találkozásra szellemilelki éberséggel és örömmel kell állandóan
készen állnunk.

Újra Advent

Az Egyháznak alig van elevenebb meggyőződése, mint
ez a hittétel: Krisztus eljön a világ végén ítélni élőket és
holtakat. A meggyőződésből szent várakozás lett. Krisztus
ajánlotta a virrasztást, mint ahogy a hűséges szolgák várják
haza urukat. A földi élet nem lesz vak erők áldozata, az utolsó
szót Krisztus mondja ki. Az Egyház átéli Krisztus sorsát, hogy
idegen marad saját hazájában (Jn 1,11), mégis meg van
győződve, hogy minden kegyelmi hatás rajta keresztül árad ki a
világra. A végítélet majd igazolja, hogy az emberiség minden
életnyilvánulása Krisztus ellenőrzése alatt állt, vagyis, hogy a
történelem az üdvtörténetet hordozta. A hívők számára
Krisztus eljövetele a „boldog remény” teljesülése lesz (Tit 2,13).
A világ vége Isten különbeavatkozása lesz a teremtés
művébe. Több szempontot emelhetünk ki belőle. Amennyiben a
kegyelem végleges győzelme mutatkozik meg, annyiban a világ
teljesedése lesz. Amennyiben Isten szabad, kifürkészhetetlen
cselekedete, annyiban végítélet. Amennyiben Krisztus műve
befejeződik, annyiban az ő eljövetele. Amennyiben pedig
Krisztus feltámadása kifejti hatását az egész misztikus testben,
annyira a vég egybeesik a holtak feltámadásával.
Gál Ferenc

Ádvent jön újra, az Úr érkezésének előkészületi ideje. (Ádvent a
latin „adventus Domini” liturgikus kifejezés rövidítése, szó szerint
annyit jelent: az Úr eljövetele, vagy – ahogyan régebben fordították
- Úrjövet.) Új liturgikus év kezdődik most, amelyben Krisztus életét
és üdvözítő misztériumát jelenítjük meg a mában.
Ádvent értelme nemcsak az, hogy felidézzük emlékezetünkben a
Megváltó születése előtti időszakot, az ősi emberiség vágyát az
Üdvözítő után és az Ószövetséget. Az advent számunkra valóságos
várakozás és előkészület az Úr érkezésére. Miért? Talán nem jött
még el valóságosan az Úr? Miféle eljövetelről beszél az adventi
időszak? És miért kezdődik újra minden évben az előkészület? Mikor
jön el az Úr? Az adventi liturgia, a mai olvasmányok válaszolnak
ezekre a kérdésekre, amikor az Úr három eljöveteléről beszélnek.
Jézus Krisztus első eljövetele az ő test szerinti születése. Ezt az
eljövetelt, ezt a „végső időt” várta a választott nép, ezt hirdették a
próféták. Ennek a messiási időnek volt nagy hírnöke Izajás próféta
is, a mai első olvasmány szerzője. Karácsony ennek az Úrjövetnek,
vagyis Jézus test szerinti születésének az ünnepe.
Másodszor jön el az Úr minden hívő emberhez egyénileg, amikor
megjelenik a személyes hitben és a hit szerinti keresztény életben.
Ez az eljövetel tulajdonképpen egy egész életen át tart,
tökéletesedik, amikor egyre jobban „magunkra öltjük Urunkat,
Jézus Krisztust” (vö. szentlecke: Róm 13, 11,14). Ez az eljövetel
személyes találkozások sorozata Jézus Krisztussal az egyházban, az
egyház tanításaiban és szentségeiben és embertestvéreinkben.
Ezeknek a találkozásoknak a betetőzése lesz az üdvösség, amikor
örökre együtt leszünk Urunkkal és részesülünk dicsőségében.
Harmadszor jön el az Úr – evangéliumi ígérete szerint – a világ
végén, a közösségi ítéletre. Ez az eljövetel a jelenlegi emberiség
üdvtörténetének a befejezését, új ég és új föld születését jelenti.
Jézus Krisztus világvégi eljövetelének jele és záloga az egyház,
amely, mint Noé bárkája (vö. a mai evangélium utalását!),
összegyűjti és megmenti Isten népét.
Az Úr első eljövetele már megtörtént. Hogy a harmadik eljövetel
mikor lesz pontosan, senki sem tudja a földön. Azt azonban tudjuk,
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hogy a harmadikra felkészít a második. Csak vegyük észre az
Eljövendőt az egyházban és öltsük magunkra őt az embertestvérek
szeretete által. Sose felejtsük, hogy „amit egynek a legkisebbek
közül tesztek, nekem teszitek”.
Mi tehát a feladatunk? Hűségesen remélni és bízni Krisztus
eljövetelében; életünkkel az Úr halálát hirdetni és hittel vallani
feltámadását, amíg el nem jön (eucharisztikus imádság
aklamációja).

Advent története
Az őskeresztény egyház hosszú időn át csak egyetlen egy
misztériumot ünnepelt: az Úr halálát és feltámadását, húsvétot.
Még Szent Ágoston is egyik (400 körül írt) művében így nyilatkozik:
„Húsvétkor, az Úr halálában és feltámadásában, évente megvalósul
a mi átmenetünk a halálból az életbe, karácsony azonban csak
emlékünnep, nincs misztérium jellege”. Ötven évvel később Nagy
Szent Leó pápa már beszél az Úr születésének teológiájáról, és
bemutatja a keresztényeknek, hogy karácsony a húsvéti misztérium
kezdete. Krisztusban való megváltásunk abban a pillanatban
kezdődött, amikor Isten Fia emberré lett. A karácsony a húsvét
teljesebb megértéséhez vezet, amikor Megváltónkat úgy mutatja
be, mint az emberré lett Istent.
Az Úr érkezése, „adventus Domini” ezért – az elmondottak alapján
– az első keresztény közösségekben nem is kapott külön ünnepet.
Az ádvent, mint előkészületi idő karácsonyra, külön hangsúllyal és
sajátos lelkiséggel, csak a 6. század folyamán gyökeresedett meg a
nyugati egyházban. Előtörténete Galliába és Spanyolországba
vezet. Már Szent Hiláriusznál (†367) találunk adatot arra
vonatkozóan, hogy epifánia (január 6.) előtt háromhetes böjtöt kell
tartani. A böjti előkészület azonban elsősorban nem magára az
ünnepre vonatkozott, hanem a vízkereszti keresztségre. A
saragossai zsinat pedig előírja a híveknek, hogy december 17-től
epifániáig előkészületet tartsanak, s ennek az előkészületnek
legfőbb pontja, hogy templomba menjenek minden nap. Galliában
tovább bővítették az ádventi előkészület idejét. Gallia legnagyobb
szentjének, Szent Márton Tours-i püspöknek ünnepétől epifániáig
hetente háromszor (hétfőn, szerdán és pénteken) kellett böjtölni,
aszkézist gyakorolni a nagyböjt mintájára. Előtte a böjti időszakba
indulóknak ugyancsak jól esett (és népi szokássá vált) a „Márton
lúdjából” jóllakni.
Amikor a 6. és 7. század pápái kialakították ádvent liturgiáját, és
karácsony külön ünnepként mindenütt elterjedt az egész
egyházban, megmaradt ádvent értelmezésében ez a két vonás:
előkészület
a
közelgő
karácsonyra,
a
megtestesülés
misztériumának ünnepére és felkészülés a második eljövetelére,
Krisztus dicsőséges megjelenésére a világ végén. Mindkét
eljövetelnek művészi szimbóluma lett a képi ábrázolásban az üres
trón – amint azt Róma és Ravenna régi mozaikjain láthatjuk.
Ádvent szelleme kezdet óta örömöt sugároz (az adventi böjtöt
„örvendetes böjtnek” is nevezték). Benső örömöt jelent ádvent,
azok reményét, akik hisznek a megváltásban és remélnek Jézus
Krisztus dicsőségének beteljesedésében – a történelemben és a
hívők személyes életében egyaránt. Az ádventi várakozás és
előkészület tehát boldog időszak. Nem félelemből és
elégedetlenségből született. Éppen ellenkezőleg: hálából az egész
világ megváltásáért és boldogságáért. Isten odaadó, megváltó
szeretete a mi ádventi örömünknek és előkészületünknek az oka:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért
küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy
üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3, 16-17).
Az egyház – a mai ember életkörülményeire való tekintettel –
eltörölte az ádventi böjtöt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
„örvendetes önmegtagadásainknak” nem lehetne helye
előkészületi programunkban.
Csanád Béla
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Mit csinál a tévé a gyermekkel? (12.)
4. Nevelési feladat: a tévénézés
A tévénézés szabályozása
Kiegészítés
Természetesen a televízió miatt sokat veszítünk kultúránkból. A
szülők, az óvoda és az iskola feladata, hogy ne engedje eltűnni a
gyerekek életéből az értéknek tartott kulturális örökségünket:
a finoman elmesélt történeteket, a brutalitás és öncélú erőszak
nélküli filmeket, a könyveket, az alkotás örömét, valaminek az
elkészítését a kész tárgy megvásárlása helyett, az összes
érzékszerv használatának képességét, hogy ne csak lássanak és
halljanak, a színház szépségét a televízió helyett.
Ez csak akkor sikerülhet, ha szem előtt tartunk két dolgot:
Első helyen nekünk magunknak kell vonzónak találnunk
mindazt, ami a média és a fogyasztás mai világában eltűnésre
van ítélve.
Aki unalmasnak találja a színházat vagy az operát, az pusztán a
kultúra iránti kötelességtudatból ne érezze úgy, hogy
mindenképpen el kell küldenie a gyerekeit oda.
Amit nyújtunk, azt az egyes gyerekek problémáihoz kell
igazítanunk, meg kell felelnie fejlődésük aktuális szakaszának és
tapasztalatszerzési módjuknak.
A gyerekeket könnyen elcsábítja a média világa, és gyakran igen
nehéz versenyre kelni ezzel a színes világgal. Ennek ellenére
nem szabad elfelejteni azokat az előnyöket, amelyeket az
emberek közelsége és vitalitása nyújt, és amelyeket a tévé
képernyője nem helyettesíthet.
5. Mit kezdenek a gyerekek a tévés élményekkel és képekkel?
A gyerekek alkalmi beszélgetése a tévéfilmről („A békák”) és a
két kisfiú párbeszéde E.T.-ről azt mutatja, hogy a gyerekek
mennyire képesek szembenézni a televízióból szerzett - akár
veszélyes - élményeikkel és képzelet anyagukkal. Mindezt - ha
megfelel az őket éppen foglalkoztató problémáknak - beépítik
életükbe, gondolataikba és érzelmeikbe: mégpedig oly módon,
hogy beszélgetnek a televízióról, vitatkoznak róla egymással.
Ebben az esetben a többi gyerek jelenti az ideális partnert.
Banálisnak tűnhet, de le kell szögezni, hogy ebben nagyon
fontos nevelési feladat rejlik. A gyerekek csak akkor válnak erős
személyiséggé, ha összhangot teremtenek egyéniségük
minden része, vágyaik és élményeik között. A kulcsszó:
integrálni. Éppen azért, mert a televízióval kapcsolatos
élményeknek nagy hatásuk van a gyerekekre, be kell építeni
őket az életükbe és a játékaikba. Ebben a gyerekeknek igazából
nem nagyon van szükségük a felnőttek aktív segítségére. A
legjobb, ha hagyjuk őket. A felnőtteknek hagyni kell, hogy a
gyerekek a tévéműsorokból megszerezzék mindazt, amire
szükségük van a fejlődésükhöz. Ehhez a gyerekeknek az kell,
hogy szárnyalhasson a fantáziájuk, jól érezzék magukat és
játsszanak. És mindehhez szükségük van a többi gyerekre is!
Mi a felnőttek feladata?
A felnőttek feladata, hogy figyelmes nézők legyenek, akik értik
a gyerekeket, értik amit mondanak, amit rajzolnak vagy amit
játék közben tesznek. Természetesen nem csak az fontos, hogy
a gyerekek integrálják a számukra fontos tapasztalatokat
tetteikbe és gondolataikba. Meg kell tanulniuk távol tartani
őket az értéktelen televíziótól, amely csak feszültség keltésére
jó
és
eltávolítja
őket
a
problémáiktól,
eredeti
gondolkodásmódjuktól és érzelemviláguktól. Mindez nem
könnyű a fogyasztói társadalom hatalmas árukínálatában és a
televízió adók egyre bővülő választékában, és itt bizony nagy
szükség van a felnőttek szeretetteljes segítségére.
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A példákban is láthatjuk, hogy a gyerekek milyen kreatív és
kifejező kapcsolatot tudnak kiépíteni a televízióval. Ők még az
értéktelen televízióból is tudnak személyes „remekműveket”
alkotni. Ezért indul ez a mű olyan példákkal, amelyekben a
gyerekek használják a televíziót. A mű második része arra a
kérdésre épül, hogy mit is kezdenek a gyerekek a televíziós
élményeikkel. Természetesen fontos azt is szem előtt tartani,
hogy a televízió mikor és hogyan közvetít olyan képeket,
amelyekhez a gyerekek még nem elég érettek.
A másik kérdés az, hogy mit kezd a televízió a gyerekekkel. Erről
az írás harmadik részében szólunk. Itt beszélünk részletesebben
az erőszakos tévéről is.

Vasárnapi jegyzet

6. Üzenetek

egyik adventi vasárnapon. Sokszor-hallott olvasott részletet

A felnőttek egyik fontos feladata, hogy megértsék a gyerekek
és a képek üzenetét.

Péter apostol második leveléből: „Eljön ... az Úr napja, mint a

„Béküljünk ki!”-ajándék: a nagyapó, Péter és Hédi

megolvadnak a hőségben, s a föld és rajta minden alkotás

Egy apa mesélte el az alábbi történetet fia neki készített rajza
kapcsán:
„Ezt a hétéves Tomi egy vasárnap reggeli veszekedés után
rajzolta nekem azért, hogy kibéküljünk. A veszekedés azért tört
ki, mert Tomi nagyon korán fölébredt, és nem hagyott minket
tovább aludni, mindenáron azt akarta, hogy a feleségem és én
is keljünk fel. Én morogtam, mert nagyon álmosak voltunk,
ezért ő odaszaladt a kisöccséhez és felkeltette őt is. Akkor
aztán tényleg nem lehetett tovább aludni. Nagyon mérges
lettem, és bizony felemeltem a hangomat. Nem sokkal később
megjelent ezzel a rajzzal a kezében. Én nagyon örültem neki, ő
pedig elmagyarázta, hogy a képen Hédi van, Péter és a
nagyapó.”

tűzben ég el... Mi azonban új égre és új földre várunk, mely az

A konfliktusok feldolgozása a gyerekek rajzaiban
A rajzon hárman vannak, egy szakállas bácsi (Hédi nagyapja),
egy kisfiú (Hédi barátja, Péter, aki a hegyekben él) és egy
kislány (Hédi). A kisfiú és a kislány között mosolygó napocska,
fölötte pedig egy felhő. A rajz alján ott a föld. A rajz közepén
látszik, hogy áthúztak egy megkezdett alakot, mert különben a
felnőtt és a két gyerek nem háromszögben helyezkedtek volna
el. Az egész rajz kék, lila és sárga filctollal van kiszínezve. A lap
másik oldalán versenyautók reklámja van. A rajzot látva az
apának eszébe jutott, hogy előző este az egész család a „Hédit”
nézte, a régi fekete-fehér filmet. A gyerekek szó nélkül nézték
végig a filmet, de lehetett látni rajtuk, hogy nagyon tetszik
nekik. Hédi egy svájci kislány, fönt él a hegyekben, a természet
nyugalmában, de aztán beköltözik a városba, ahol sok minden
tilos, amit a természetben meg lehetett tenni.
A régi film harmóniát és nyugalmat áraszt, amely azonban
egyfolytában veszélyben van. A kisfiú rajzán ábrázolt jelenet
nyugalmas, a konfliktus elmúlt. A férfi-, a kislány-, a kisfiúalak és
a nap között újból a harmónia uralkodik. Az üzenet egyértelmű:
„Azt szeretném, ha visszatérne a harmónia és a béke közénk!”
De hogy világossá tegyük, nem csupán a család kibéküléséről
van szó, hanem valóban Hédiről, ki kell egészítenünk az
üzenetet ezzel: „Ez a harmónia törékeny, akárcsak Hédié fent, a
svájci hegyekben. És a néző jól tudja, hogy ez a harmónia nem
állandó.” A lap hátoldala talán a lehetséges okot is
megmagyarázza: a versenyautók vonzó világa, amely
valószínűleg emlékezteti az apát a férfiak mindennapjaira.
(Folyt. köv.)
Ben Bachmair

személy volt, aki élete végéig közvetlen kapcsolatban állt

A mindig-kérdés
Nem volt korszak, hogy ne jött volna szóba szinte az
egész világon az utolsó ítélet, a találgatás, sőt biztos időpontmegjelölés. Ma is hallani újra, és olyanoktól is, akik az egyházi
álláspontot fogadják el, a bibliai „nem tudjátok sem a napot,
sem az órát”, s hogy a második eljövetel rejtve van az angyalok
elöl is.
Apokaliptikus szentírási helyet idézett a leckeolvasó az

tolvaj. Akkor az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek

igazság otthona.”
Bevallom, a mise alatt gyakran visszatért ez a néhány
mondat, és bizony beleborzongtam, nem félelem gyötört,
hanem az időtlenbe rejtett jövendölés, és az apostolok kora járt
eszemben,

amikor

hamarosan

várták

Krisztus

második

eljövetelét. Végül János evangelista nyugtatta meg őket
bölcsen, türelemmel. Most mégis engem is elragadott az
apokaliptikus péteri jövendölés. Kérdésem így fogalmazódott:
az apostolfő honnan és miből sejthette az ítélet ilyen leírását?
Csupán a jézusi szavakat követte (többször utalt az utolsó
ítéletre az Úr), vagy kapott egy magánkinyilatkoztatást? Olyan
Jézussal, aki a legbensőbb bizalommal tüntette ki választottját.
Persze többen hivatkoznak arra, hogy Jézus szavait,
miszerint a legvégső számadás idejéről még az angyalok sem
tudnak, szó szerint kell venni, tehát lehet bármilyen fenyegető a
történelem „menete”, a civilizáció amelyben nem egyszer
éppen az ember fordul ellene saját alkotásainak. Megfordulhat
a hívőben, hogy Istenben nincs idő. Az a másik Birodalom
jelentkezik tehát, amely időn kívülre helyezi „foglalását” a földi
időszámításban. Péter apostol ugyanis ezt írja: „...egy nap az Úr
előtt olyan, mint ezer esztendő, s ezer esztendő is, akárcsak egy
nap”. Mi másként gondolkodunk, az anyagi világ vesz körül,
amelynek veszélyeztettségéről egyre több szó esik. Az ember
csak ezt érzi-látja, így aztán a következtetése nem független
tőle. Jelekről is szólt Jézus, és ezek az anyagvilághoz tartoznak.
Így aztán elmondhatom, hogy ami Isten üzenetében időtlen,
számunkra a következtetés lehetősége, ami időre szól. A jelen
világhelyzet tehát fölvetheti a súlyos kérdést: az atomkorszak
végveszélybe sodorhatja-e az emberiséget? Isten nem „kézi
vezérlésű”,

nála

történelmi

kategóriában

az

emberi

szabadakarat is tényező, és ez az isteni adomány mégsem
számol azzal, ami következménye lehet az önteltségnek, az
elégedetlenségnek.
† Tóth Sándor
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk
Kelecsényi birtokához közel, a balassagyarmati kórházban elhunyt
Robert Christian Bachmann, a Szent Gellért Fesztivál társalapítója és
igazgatója. Temetése tegnap, november 30-án volt a családi
kápolna közelében. Nyugodjék békében!

Családi gyertyagyújtás
Bevezetés:
Ádventet
ünneplünk
és
valakit
várunk,
hogy
szent
kegyelmével
bűntől
szabaduljunk.
Bánattal,
de
hittel
várjuk
segítséged,
hogy tiszta lélekkel köszönthessünk Téged.
- Az első gyertya meggyújtása Részlet Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből:
+ Testvéreim! Ismerjétek fel az időt! Itt az óra, hogy fölébredjünk az
álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk.
Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
Éljünk tisztességesen, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne
civakodásban és versengésben. Inkább öltsük magunkra Urunkat,
Jézus Krisztust, és ne a bűnnek éljünk!
- Urunk Jézus, Te születéseddel igazi szeretetet hoztál életünkbe. Add meg
családjainknak is a békességet és az egyetértést!
- Urunk, Te születéseddel örömet adtál nekünk. Segíts családunknak is
megtapasztalni az igazi boldogságot!
- Jézus, Te megváltottad a világot a bűntől. Gondjainkban és bajainkban
mi is a Te segítségeddel és tanításod fényében akarjuk keresni a
megoldást!
+ Most pedig mondjunk el egy imát, hogy családunk örömteli
várakozással készüljön az idei karácsony megünneplésére:
Mi Atyánk,...
Befejezés:
Te öntesz belénk reményt, megbántott jó Atyánk,
Nehogy
a
pusztulás
réme
várjon
miránk.
Élő
reményünket
hirdeti
a
gyertya,
Várva várunk Téged, világ Megváltója.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Több tízéves múltra tekint vissza az Egyházmegyei Ifjúságpasztorációs
Iroda gondozásában idén is megjelenő Ádventi Füzet, mely irányt mutat az
olvasó számára ádvent szent és várakozással teli időszakában. A füzetben a
fiatal papok, egyetemisták, fiatal családosok és önkéntesek ádventtel,
illetve karácsonnyal kapcsolatos írásait, gondolatait találja az olvasó. A
korszerű külső komoly értékeket rejt magában, melyet napról-napra
kizökkentik az embert a megszokott rutinból, és figyelmét a megtestesülés
fényére irányítják. A füzet az idei esztendőben is ezer nyomtatott
példányban jelenik meg, és a tartalom hamarosan a világhálón, a
www.ipcszeged.hu oldalon is olvasható lesz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Belvárosi Plébánia és a Katolikus Ház közössége idén 5. alkalommal
rendezi az adventi ablaknyitást. A Katolikus Ház Dugonics térre néző
ablakaiba naponta egy-egy új, képes üzenet, mottó kerül az adventi
készülődés jegyében. Az Adventi szavak címet viselő rendhagyó
naptárban az adott napi evangéliumi szakasz egy-egy szava olvasható. A
rövid üzenetekkel szeretnék tartalommal megtölteni az ünnepi
készülődést, egyúttal a Plébánia és a Katolikus Ház küldetése jegyében
közvetíteni a keresztény készülődés szemléletét a város lakói felé. Az
ádventi naptár a fogadalmitemplom.hu világhálós oldalon is elérhető.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Angyalbatyu címmel szervez gyűjtést a Katolikus Karitász adventre,
rászoruló
gyermekek
karácsonyának
szebbé
tételére.
Az
adománycsomagokat az Egyházmegyében szeretettel fogadják a
plébániai csoportok, továbbá a Karitász ügyfélszolgálat munkatársai
Szegeden az Alföldi utca 46-ban keddenként 9 és 11, csütörtökönként 15
és 17 óra között. Az akció karácsonyig tart. (A Karitász Ügyfélszolgálatán
december 17-ig várják az adományokat.) További információk a
www.szegedcsanadikaritasz.hu és az www.angyalbatyu.hu világhálós
oldalakon találhatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai december 4-én és 5-én tartják
téli konferenciájukat az MKPK budapesti székházában.
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Hagyományos ádventi koszorúk készítésére várja az érdeklődőket a
tápéi Szent Mihály Plébánia közössége december 1-jén, most vasárnap,
14 és 17 óra között a Heller Ödön Művelődési Házba (Budai Nagy Antal
u. 20.). Az ádventi készülődés jegyében zajló délutánon fellép a
Sajtkukac duó, a tápai fiókkönyvtár pedig papírszínház mesékkel várja
a gyerekeket. A kétórás rendezvényen kézműveskedhetnek is a
legkisebbek, akik karácsonyi díszeket, mézeskalácsot, üveg ékszereket
és kukoricacsuhé figurákat készíthetnek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szegedi Tudományegyetem közösségének katolikus tagjai közös
adventindító szentmisén vesznek részt a Szegedi Katolikus Egyetemi
Lelkészség szervezésében ádvent első vasárnapján, december 1-jén, ma
este fél nyolctól a jezsuiták Szent József templomában (Dáni János u.3.).
A szentmisét Bartus Ervin, a szabadkai egyházmegyés pap tartja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Egymillió Csillag a Szegényekért akció keretében a szeged-tarjáni
plébánia Karitász csoportja várja az adakozni szándékozókat a Tátra tér 5ben, a templom előtti téren december 1-jén, azaz ma 9.30-11.30 és 17.30-19
óráig, valamint december 7-én, szombaton 17.30-19 óráig, és december 8án, vasárnap 9.30-11.30, 17.30-19 óráig. Szőregen pedig a plébániai
karácsonyi vásár ideje alatt egész adventben.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hétfőnként folyamatos Szentségimádást tartanak a jezsuiták Szent
József templomában (Dáni János u. 3.). Reggeltől estig a főoltáron
kitett Oltáriszentség előtt, az esti misétől éjfélig pedig az
oldalkápolnában találkozhatnak Jézussal az Eucharisztia színe alatt.
(Esti megközelítés a jobb oldali kis kapun, a gyóntató folyosón át.)
Várják a jelentkezőket a csütörtöki imádás elindításához is az adoratioszeged.hu világhálós oldalon, vagy papír alapú jelentkezési lapokon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Idén is Tartósélelmiszer-gyűjtést hirdet a Karitász a „Tárjátok ki a
szíveteket!” program keretében. Kérik a jó szándékú adakozókat, hogy
a rászorulóknak szánt élelmiszercsomagokat juttassák el a plébániákra,
vagy Szegeden az Egyházmegyei Karitász raktárába (Alföldi u. 46.), mely
keddenként 9 és 11, csütörtökönként 15 és 17 óra között van nyitva.
További információk a www.szegedcsanadikaritasz.hu világhálós
oldalon találhatók.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Szentségimádás Iskolájának idei utolsó alkalma december 4-én, szerdán
lesz. Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban (Torontál tér 4.)
a 18 órás szentmise után, 18.45-kor Serfőző Levente „Eucharisztia és
misszió” címmel tart előadást. További információ a corunum2020.hu
világhálós oldalon olvasható.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szeged-felsővárosi Szent Miklós Plébánia közössége búcsúja
alkalmából a következő programokra várja a közösség tagjait:
December 4-5. (szerda, csütörtök), 18 órától lelkigyakorlatos
szentmisék, gyónási lehetőséggel. A szentmisét celebrálja és a
lelkigyakorlatos beszédeket mondja Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi
plébános.
December 6. (péntek), 15 órától szentségimádás, 17.40-től énekes
zsolozsma és 18 órakor ünnepi szentmise (Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi
plébános). A szentmisét követően agapéra várják a kedves testvéreket.
December 7. (szombat), 13.30-kor a besnyői Szironta Együttes ádventi
harangkoncertje, hazánk meghatározó harangegyüttesének előadása.
Az adventi időszakban hétfőtől - szombatig 6 órakor tartják a rorate
(hajnali) szentmiséket a templomban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szent Gellért templomba (Tátra tér 5.) az idén, december 8-án, jövő
vasárnap a 10 órai szentmise után érkezik a Mikulás. A közösség tagjai az
idén is szeretnék közösen megtölteni a Mikulás puttonyát, ezért a
templom előtérben elhelyezett kosárba várják a hívek édesség
adományát, valamint a jó állapotban lévő játékokat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ádvent 2. vasárnapján, december 8-án 17 órakor rövid ünnepség keretében
Botka László polgármester és Kiss-Rigó László püspök együtt gyújtják meg
a város ádventi koszorúján a második gyertyát a Dóm téren.
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