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Advent 1. vasárnapja  
November 30.  Szent András apostol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A történelmi fordulók minden intézményt próbára tesznek, 

mert új meglátásokat, kezdeményezést, bátorságot, józanságot 

és rugalmasságot követelnek. Ezt a lendületet nem tudja 

mindenki követni. A fáradtság, a lazaság mutatkozhat az 

igehirdetésben és a mindennapi egyházi életben. Az apostoli 

egyház a Jelenések könyvében vázolta fel a jövőbe vetett hitét, 

s azt hagyta ránk, hogy az egyház élete nem diadalmenet. Bőven 

van része küzdelemben, s a küzdelmek közepette kell tanúságot 

tennie küldetéséről. Az ellenséges erők olyan 

következetességgel jelentkeznek, mintha előre meg lennének 

írva az élet könyvében, s olyan felsőbbrendűséggel, mintha az 

isteni harag csészéit öntenék a földre. Az emberiség olyan képet 

mutat, mintha mindig hajlandó lenne Istennel kenyértörésre 

vinni a dolgot. A döntés csak az idők végén következik be, s a 

győzelmet nem a hívők nagy száma csikarja ki, hanem az Isten 

Igéje, a Hűséges és az Igaz, akinek a szájából éles kard tör elő (Jel 

19,15). A kép arra utal, hogy Isten szavának teremtő erejével éri 

el a célját, nem fizikai eszközökkel.  

A földi élet hívőkben és nemhívőkben egyaránt a teljes igazság 

keresése marad. A bizonytalan óráktól nem szabad 

megijednünk. Ha kitartóan tudunk keresni és imádkozni, akkor a 

Krisztussal való találkozás annak a megélése lesz, hogy a 

megváltás éppen a küzdelmet, az akarást és a bizakodást tette 

meg naggyálevésünk eszközének.  

Gál Ferenc  

A szentmise olvasmányai  

1. Iz 63,16b-17.19b 64,1.2b.3-8  Az egész választott nép 

nevében megfogalmazott imádságban a 

próféta alázattal, bűnbánattal, de bizalommal 

és reménnyel fordul Istenhez.  

2. 1Kor 1,3-9   Isten bőséges kegyelmében részesíti a 

Krisztusban hívőket, akik hűségesen és 

bizalommal várják második eljövetelét, a vele 

való végső találkozást.  

3. Mk 13,33-37    Jėzus állandó lelki és szellemi éberségre 

buzdítja követőit, akik majd várják életükben, 

illetve az egész történelemben a vele történő 

szembesülést.  

Ádvent 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 Leo 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 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 toursi 
püspöknek ünnepétől epifániáig hetente háromszor (hétfőn, 
szerdán és pénteken) kellett böjtölni, aszkézist gyakorolni a 
nagyböjt mintájára. Előtte a böjti időszakba indulóknak 
ugyancsak jólesett (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:  
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előkészület a közelgő karácsonyra, a megtestesülés 
misztériumának ünnepére és felkészülés a második eljövetelre, 
Krisztus dicsőséges megjelenésére a világ végén. Mindkét 
eljövetelnek művészi szimbóluma lett a képi ábrázolásban az 
üres trón – amint azt a Róma és Ravenna régi mozaikjain 
láthatjuk.  
Ádvent szelleme kezdet óta örömöt sugároz (az ádventi böjtöt 
„örvendetes böjtnek” is nevezték). Benső örömöt jelent ádvent, 
azok reményét, akik hisznek a megváltásában 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 szerepe 
előkészületi programunkban.  

Csanád Béla  
 

*** 

A liturgikus év kezdetén figyelmeztet minket Szent Pál apostol: 
„Testvérek! Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból.” (Róm 
13,11.)  
Az ádvent az egyház tavasza. Új életszentségre kell ébrednünk. 
Az apostol mindjárt megmondja az ádvent nagy célkitűzéseit is: 
„Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság 
fegyvereit… öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust” (Róm 
13, 12.14.). Ha lelkünk kissé álmos és hanyag lett volna eddig az Úr 
szolgálatában, most itt van a pillanat, hogy új életre ébredjünk, 
nyomorúságainkat és gyengeségeinket készségesen „levessük”, 
és „magunkra öltsük” Jézus Krisztust, vagyis az Ő szentségét. 
Maga Jézus segít erre minket. Hívogat kedve érkezésének 
gondolata által, mint Megváltó, és elénk siet kegyelmével:  
A végtelen irgalom lehajol hozzánk.  

Gabriel s S. Maria Magdalena  
 

*** 

Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled,  
várjuk a békét,  
mert annyi békétlenség van kívül a világban  
és bent a szívünkben!  
Várjuk eljöveteled,  
mert az igazságra éhezünk,  
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket  
és az embereket!  
Várjuk eljöveteled,  
mert szomjazzuk a szabadságot,  
és mindannyian a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.  
Add vissza reménységünket,  
amit elvesztettünk.  
Add meg újra a szeretetet azoknak,  
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással 
szemben.  
 Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet  
megtapasztalhassuk életünkben.  
Kérünk, hallgass meg minket.  
Ámen.  

Jürgen Moltmann  

A nevelés öröme (7.)  

Az ember nevelésének művészete  

8. A férfi hivatása  

Manapság a pszichológia, a pedagógia, a pszichoanalízis és a 

szociológia is azt állítják, hogy az ember, nemétől függetlenül, arra 

hivatott, hogy a gyermek életének kezdetétől fogva nevelője legyen.  

Már a Teremtés könyvében is azt olvassuk, hogy: „Az Úristen vette az 

embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze” (2,15). A 

férfi is megkapta tehát az „őrzés” parancsát. De a férfiak csak üggyel-

bajjal ébredtek teljesen tudatára az apaságnak; túl hosszú ideig bízták 

rá a nőkre a gyermekek nevelését, mintha ez a nő kizárólagos feladata 

lenne. Ahhoz, hogy ne tápláljunk előítéleteket, tisztáznunk kell az 

apaság fogalmát. Az apaság a férfi társadalmi dimenziója, és kiterjed 

mind a férfiúi identitásra, mind a másik nemmel való kapcsolati 

készségekre. Az amerikai pszichológus, Erikson szerint az apaság a 

fejlődés nemző szakaszának a jellemzője, amikor gondját viseli a férfi 

valakinek, irányítja az új nemzedéket. De ahhoz, hogy a férfi fejlődése 

elérje ezt a szakaszt, a következő képességekkel kell rendelkeznie:  

• Előre foglalkozni a dolgokkal valakiért.  

• A másik nemmel való kapcsolatát a saját személyiségének és 

érdekeinek a kiterjedéseként kell megélnie.  

Ezeknek a képességeknek köszönhetően a férfi nem fogja magát 

kirekesztettnek és haszontalannak érezni, amikor a nő megszüli a 

gyermekét, hanem szeretettel és megértéssel viseli gondját az anya-

gyermek egységnek. Ez a védelmező magatartás teszi számára 

lehetővé, hogy leküzdje a szorongásait, bizonytalanságát és 

féltékenységét, és hogy apaként részt vehessen az új élet 

fejlődésében. Meg kell jegyeznünk, hogy az apaság csakúgy, mint az 

anyaság, nemcsak a fizikai termékenységben értelmezhető, hanem 

kiterjeszthető a lelki, etikai és vallásos szintre is, hiszen ez annak a 

férfinak a magatartása, aki „feláldozza magát” az élet szolgálatában. 

Ezért kell érettnek lenni az élet nemzéséhez és vezetéséhez; ellenkező 

esetben teherré válik.  

Az adományozás jelentése:  

• Nyitottság a másik felé (csak akkor lehet elfogadni, ha 

szabadon történik, nem lehet megkövetelni);  

• önállóság (saját magának kell dönteni, vállalni kell a saját 

felelősséget);  

• energia (tudni kell termelni, hogy adni lehessen).  

A férfi csak így töltheti be vezető szerepét, aki bátorít, ösztönöz, véd, 

de szabadon hagyja a másik felet abban, hogy megtalálja a saját 

hivatását és kifejezését. Az apaság jelentése szolgálat, nem pedig 

kizsákmányolás, szembenállás, szolgasorba állítás. Senki nem tud 

„teremteni”, ha nem szeret, és a szeretet kölcsönös hitet és 

könyörületességet kíván meg oly módon, hogy egy mindig megújuló 

teremtő képesség fejeződjön ki azon keretek között, amit a felelős 

teremtés bizonyosan kínál.  

9. Apának és anyának lenni: étel – víz napfény a gyermek 

számára  

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, 

s a kettő egy test lesz.” (Ter 2,24)  

A párt Isten arra hívta meg, hogy együttműködjön vele a teremtés 

folytatásában. De senki nem születik szülőnek, hanem a páros 

életre való érlelődés és felkészülés folyamán válik azzá.  
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Életünk során gyermekek, testvérek, férfiak, nők, barátok, 

dolgozók, házastársak, apák, anyák vagyunk, és ezeket nemcsak 

tapasztalatainkon keresztül érjük el, hanem személyiségünk köré 

szerveződik mindez aszerint, ahogyan élünk. Ezen oldalaink 

színüket a személyiségünktől kapják, ha elfogadjuk szerepünket 

(mint gyermek, mint testvér...) Apának vagy anyának lenni, azt 

jelenti tehát, hogy elfogadjuk ezen identitásunkat, amit az átélt 

tapasztalatainktól kapunk, mélységükben elsajátítva őket. Akkor 

közvetítem a tulajdonságaimat, ha magamévá tettem őket (nem 

taníthatom meg másnak, hogy milyen testvér legyen, ha nem 

voltak testvéreim). H. Nouwen azt mondja az „Áldó ölelés” című 

könyvében: „Egy apából és egy anyából sem lett úgy szülő, hogy 

előtte ne lett volna gyermek, de minden fiúnak és lánynak 

tudatosan kell választania, hogy túllép a saját gyermekkorán és 

másokért apa vagy anya lesz”. Lépésről lépésre fedezzük fel, hogy 

az élő ember arra hivatott, hogy felépítse magát, de nemcsak a 

szellemi tanuláson, hanem a tapasztalatain keresztül is.  

 SZELLEMI  TAPASZTALATI  

 múlékony  tartós  

 felületes  mély  

 külsődleges megtett  

 tudatos  átélt  

 Pl. az iskolában tanult  Pl. az adott helyen 

 idegen nyelv, megtanult idegen nyelv,  

 ha nem használom, elfelejtem  átélt  

Az EGYSÉG és KÜLÖNBSÉGTÉTEL tényezői rámutatnak arra, hogy 

az emberi értelem az alapja minden kapcsolatunknak (mint 

emberek egységesnek tartjuk magunkat, mert ugyanaz az 

emberi természetünk, de különbözőnek is tartjuk magunkat, 

mert mások vagyunk). A családban is tetten érhető ez az egység 

és különbség a szülői szerepekben:  

Az ANYA funkciója az EGYSÉG  

Ő szívja magába a lét jelentését a tapasztalatain keresztül, hiszen 

gyermekével előbb szimbiózisban, majd egységben él, végül 

részt vesz a gyermeke életében. Az anya az érzelmeket, az 

egységet keresi. Érdekes megfigyelni, hogy a latinban az anya 

(mater) szóból ered a házasság szó, mert az anya a belső, élő 

dolgok felé hajlik. 

Az APA funkciója a KÜLÖNBÖZŐSÉG  

Ő képviseli a különbözőséget, ő az, aki megköveteli és hordozza 

a „másik” jelentését: a másság határokat szab. Az apa annak a 

hatalmát gyakorolja, aki határt szab, tehát az ő funkciója, hogy a 

másik legyen. A latinban „pater” szóból ered az örökség szó, 

mert az apa a külső dolgok felé hajlik.  

Mindketten gyakorolják a hatalmat és a szeretetet, csak más 

módon. Az anya szeretete empátiaként jelenik meg, vagyis 

érzelmi együttérzése elfogadhatóbbá teszi a hatalmat. Ezért az 

anya ilyeneket mond: „Szeretsz földrajzot tanulni!” Az apa 

szeretete viszont inkább egy objektív jó ellenőrzése felé hajlik. 

Ezért az ő részvétele általában csökkenti a szabadságot, így az 

apa ilyesmit mond: „Tanuld a földrajzot! Ismételd meg!” Az 

apának és az anyának együtt kell működniük a nevelésben, 

közösen kell gondot viselniük a gyermekre, megosztva az 

egyenjogú szülők örömét. Régen az apának nem volt jelentős 

szerepe, hiszen a nő legtöbbször sokféle módon „lefoglalta” 

magának a gyermeket, így a férfi lemondott arról, hogy betöltse 

nevelő funkcióját.  

(Folyt. köv.)          Flora Bresciani Nicassio 

Vasárnapi jegyzet  

Terád is várnak  

Valaki gyertyát gyújtott a hajnal elé. Kora reggel sietek a 
vonathoz, fák közt, melyeknek rácsai csörögnek a szélben, szemben 
a XVI. századra emlékeztető bástya-lábazatos ház, ablakában a 
gyertya. Ki gyújtotta meg és miért?  

Sokfelé jár a gondolat, szokáshagyományokat keres, de csak az 
advent jár elől. Elég ennyi, a többi a gyertyagyújtóé...  

Jó tíz perc az út, ennyi elég áttekinteni a sötéten az állomásig, 
ahol magasan világolnak a korszerű lámpák. Idő-találkozásban a múlt 
és a jelen súg össze, vádol és fölment, amint a történelem. Minden 
az emberekben zajlik, hol elcsitul, hol felcsap. Nyugalom ritkán 
adódik és legtöbbször a bevallás hiányzik. Azt olvastam, hogy a 
bevallás a „kegyelem megállapítása”, az a gyertya az ablakban 
jelezheti: bűnös vagyok. Hetek óta hordozom a vívódó francia: Pierre 
Emmanuel szavait, aki kereste a támpontokat, tisztázni 
kereszténységét: „...hívom fényedet azokon a pontokon is, ahol 
megkeményítem sötétségemet. Mihelyt bevallom bűnömet, Rólad is 
vallok: a te ragyogásod és az én sötétségem közötti aránytalanság a 
fájdalom kiáltásában és az öröm villanófényében nyilatkozik meg – 
egyszerre, elválaszthatatlanul.”  

A legmélyebb imádságot már ókeresztény mécs mellett is 
mondogatták elődeink: Kyrie eleison – a közösségek, többes 
számban értelmezhetően: Uram, irgalmazz nekünk. Igaza van 
Emmanuelnek: a legegyszerűbb, legcsupaszabb imádság ez, és 
abban is, hogy a három szó minden ereje az Uram megszólításban 
sűrül. Az alázatosság energiája ez a könyörgés, amely nélkül nincs 
hiteles kereszténység, hit, remény szeretet. Sok szó – fecsegés 
hangzik naponta, a kommunikálás nem kíméli sem a közlőt, sem a 
befogadót, a hitelesítő pecsét viszont gyakran hiányzik. Talán nem a 
tényszerűség vagy a hazugság a lényeges, hanem ezek elfogadása. 
Mintha jobbára a szimpátiához lenne kötve az igazság. A pilátusi kor 
filozófiája adta a helytartó szájába a kérdést: Quid sit veritas? – Mi az 
igazság?  

Elgondolom, a Rómába, a császár (Honorius) udvarába érkező 
egyik görög a IV. század végén (ünnepelt költő volt) ha 
rokonszenvezett is a kereszténységgel, csupán a császár kedvéért 
írta meg Krisztus dicséretét, s a Megváltóról húsvéti énekét; Claudius 
Claudianus mindvégig „makacs pogány” maradt, Szent Ágoston 
szerint „Krisztus nevétől idegen”. Hallhatta – hallotta a bűnbánók 
imádságát, de csupán „szavalt” a Megváltó fényéről, ám nem 
engedte, hogy a foglya legyen. Mindössze „kibetűzte” a krisztusi 
Arcot...  

Fel kellene forgatni az értékrendünket – nem mondvacsinált 
divatokkal, célt szentesítő eszközökkel, hanem a benső megvallás 
kegyelmével, amelyet a Teremtő senkitől sem tagad meg. Van benső 
szabadságunk, de ennek árnyékai is vannak. A fénypontok nem 
hiányozhatnak; akár egyetlen gyertya, olajmécs mellett az Uram, 
irgalmazz nekünk fohászkodás földi rabságban a szabadság, hogy 
igazolódjék: bűnbánat nélkül képtelenség élni.  

Közben már kialudtak a lámpák. Még a korai hírekben a 
meteorológus bemondta: az eget esőréteg-felhő borítja – 
nimbostratus, az ő nyelvén. Vastag, sötét felhő, és hullani kezd az 
eső.  

Rorate coeli – imádkozom, és hozzáfűzöm: Uram, irgalmazz 
nekünk.  

A folytatás a magam néhány sora:  

Csupa-rács-feledés. Belül izzó  
sóhaj. Remete-hajlék hol  
lenne tovább? Felhőkre csügged  
a névtelen tekintet, keresve  
odafönt egyetlen igazát  
Akkor ott fehéren gyertya lángja lobban  
Ki gyújtotta meg e sötét világnak?  
Megállnak percek – hangok simogatnak  
Könnyező fák alatt terád is várnak.  

 † Tóth Sándor  
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hírek ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ információk 
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.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~

~ ~  
A Belvárosi Plébánia világhálós ádventi naptára november 29-től, ádvent 

első vasárnapjától tekinthető meg a fogadalmitemplom.hu oldalon. A 

„Jelképes advent” című naptár üzenetei lelki feltöltődést adhatnak a 

közösség tagjainak. A napi gondolatok nyomtatott változatát, vagyis az 

igecédulákat a rorate szentmisék után kaphatják meg az érdeklődők. 

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~

~ ~  
Hagyományos ádventi koszorú készítésére buzdítják az újszegedi közösség 

tagjait. Az elmúlt években a plébánia nagytermében, a hitoktatók 

segítségével a gyermekek készítették el azt a koszorút, mely körül a család 

imádságos lélekkel együtt várhatta Krisztus születésének ünnepét, most a 

kialakult vírushelyzet miatt, ajánlott inkább családi körben készíteni. Thorday 

Attila plébános kéri, hogy aki elkészült a dísszel, november 29-én, advent 1. 

vasárnapján a 9.30-kor vagy 11.30-kor kezdődő szentmisére vigye el az Árpád-

házi Szent Erzsébet templomba, hogy onnan megszentelve vihesse majd haza. 

Várhatóan Szent Miklós püspök, a gyermekek megajándékozójának 

nagykövetével is találkozhatnak a fiatalok a szent emléknapján, december 6-

án, vasárnap délelőtt a Torontál téri templomban.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~

~ ~  
A jezsuiták Szent József templomában (Dáni János u. 3.) a vasárnap esti 

szentmisék - a kijárási korlátozás miatt - este fél 7-kor kezdődnek.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~

~ ~  
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az ádventi időszakban idén is lesznek 

ádventi rorate szentmisék a hét első három napján: hétfőn, kedden és 

szerdán 6 órakor a tarjánvárosi Szent Gellért templomban (Tátra tér 5.). 

Ezt követően azonban – a kialakult járványügyi helyzet miatt – elmarad a 

hagyományos közös reggeli. Sajnos ezúttal a Mikulás sem érkezik teli 

puttonnyal a gyermekekhez, de december 6-án, jövő vasárnap a 10 órakor 

kezdődő szentmise keretében megemlékeznek Szent Miklós püspök 

ünnepéről, a mise után pedig szaloncukrot kapnak a legkisebbek.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~

~ ~  
Rorate szentmisékre várják a Belvárosi Plébánia közösségének tagjait 

december 23-ig, hétfőtől szombatig fél 7 órakor a Székesegyházban. A hajnali 

misék mellett a 18 órakor kezdődő liturgiát továbbra is megtartják.  

Rorate szentmisékre várják a közösség tagjait az adventi időszakban 

Újszegeden. A hagyományos hajnali szentmisék keddenként a Kalkuttai 

Szent Teréz templomban (Fő fasor 101.), szerdánként az Árpád-házi Szent 

Erzsébet templomban 6.30-kor kezdődnek. Az első alkalom november 30-

án, hétfőn lesz a Torontál téri templomban.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  

A szeged-móravárosi Szent Kereszt templomban (Kálvária tér 21.) az 

adventi időben kedden, szerdán és pénteken, az algyői Szent Anna 

templomban (Tüskevár u. 1.) csütörtökön 7 órakor lesz hagyományos 

rorate szentmise.  

A Mikulás (Szent Miklós) ünnepséget Algyőn december 6-án, jövő 

vasárnap 8.30-kor, Móravárosban pedig 10 órakor tartják, mely keretében 

ajándékban részesülnek a közösség tagjai.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének munkatársai - a 

kórházlelkészségi szolgálatuk szándékához kapcsolódva - adventben minden 

hétköznap délben csendes imát tartanak a kórházban fekvő betegekért, 

hozzátartozóikért és az egészségügyben dolgozókért a Dómban. Az első ilyen 

alkalom november 30-án, hétfőn 12 órakor lesz. Mindenkit várnak, aki szeretne 

bekapcsolódni a közös imádságba.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  

Meghosszabbított határidővel várja a Nem lehet csoda nélkül élni (Márai 

Sándor) című Betlehem-készítő pályázatra jelentkező családok, iskolai 

osztályok, illetve egyéni alkotók munkáit a Szegedi Dóm Látogatóközpont. 

Az alkotásokat személyesen vagy postai úton december 1-jén 17 óráig 

névvel, címmel, elérhetőséggel, valamint néhány soros ismertetővel várják 

a szervezők az intézménybe (Dóm tér 16.). A legjobb művek 

korosztályonként díjazásban részesülnek és minden résztvevő oklevelet 

kap. A már beérkezett Betlehemek a Látogatóközpont online közösségi 

felületein hamarosan láthatók lesznek. Amennyiben a járványügyi helyzet 

lehetővé teszi, a Szegedi Dóm Látogatóközpont kiállítóterében is 

megtekinthető majd a tárlat anyaga.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  

A szeged-felsővárosi Szent Miklós Plébánia búcsúja alkalmából a 

következő programokra várja a közösség tagjait:  

December 4-én, pénteken 6 órakor rorate szentmise, 15 órától 

szentségimádás, 17 órakor közös elmélkedés és Jézus Szíve litánia, 18 

órakor lelkigyakorlatos szentmise gyónási lehetőséggel. December 5-én, 

szombaton 6 órakor rorate szentmise, 17 órától rózsafüzér, litánia, 17.40-

től vesperás, majd 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise, gyónási 

lehetőséggel. December 6-án, vasárnap Szent Miklós püspök, a templom 

védőszentjének ünnepén szentmisék a vasárnapi miserend szerint 7, 9 és 

11 órakor lesznek. 17 órától együtt imádkozzák a rózsafüzér, 17.40-től a 

vesperást, amit 18 órakor ünnepi búcsúi szentmise követ. A 

lelkigyakorlatot és a búcsúi szentmisét Gruber László szentesi plébános 

tartja.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  

Megnyitotta virtuális koncerttermeinek ajtaját a Filharmónia Magyarország. A 

koncertszervező cég közösségi oldalain (facebook és filharmonia.hu/ virtualis-

koncertterem weboldal) komolyzenei hangversenyek láthatók majd, melyek a 

járvány idején a közönség otthonába viszik a kiváló magyar muzsikusokat, 

nemzetközi hírű művészeket. Az első online közvetítés a pécsi Kodály 

Központból jelentkezik december 2-án, szerdán 19 órakor. A nyitó 

hangversenyen Boros Misit, a „zongora hercegét” hallgathatják meg az 

érdeklődők, aki Bach, Beethoven és Schumann műveit szólaltatja meg. Egy 

nappal később, december 3-án Szegedről, a Gál Ferenc Egyetem Klebelsberg-

terméből a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje hallható, 19 órai kezdettel. 

A zenekar művészeti vezetője Várdai István, a koncertmester Tfirst Péter, a 

hangversenyen közreműködik Szokolay Ádám zongoraművész. Műsoron 

Járdányi Pál Szimfoniettája, Liszt Malédiction című műve, Beethoven 

Cavatinája a B-dúr vonósnégyesből és Liszt 2. magyar rapszódiája.  

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~
~ ~  
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„Egy szívvel közösen” mottóval karácsonyi ajándékgyűjtést 

kezdeményeznek a Szent Gellért Szeminárium papnövendékei. A cél 100 

ajándékcsomag összegyűjtése és eljuttatása olyan 6-14 éves gyerekeknek, 

akik nehéz körülmények között élnek és ünneplik a karácsonyt. Az első 11 

ajándékot maguk a növendékek ajánlják fel. A kezdeményezéshez bárki 

csatlakozhat. December 15-ig várják a 2, 4 és 6 ezer forint értékű 

ajándékcsomagok felajánlását, melyeket a hitoktatók segítségével 

juttatnak el a címzettekhez. Jelentkezni a 06-20/220-6916-os telefonszámon 

vagy egyszivvelkozosen@gmail.com e-mail címen lehet.  

Kiadja a Glattfelder Alapítvány 
Felelős kiadó és szerkesztő: Kiss-Rigó László  
Állandó munkatárs: Bábszki Zoltán, Borz Gergely,  
 Cserny Szilvia, Kozma Gábor, 
 Szeberényi Klára, ✟ Tóth Sándor 
Címünk: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

 


