
HÍREINK 
 

Újra rendszeres a vasárnapi gyónási lehetőség templomunkban. December 
hónapban Kovács Róbert atya 15-én, Soltész János atya 22-én gyóntat. Paró-
kusunk – előzetes egyeztetést követően – bármikor örömmel áll rendelkezésre 
gyónásra, lelki beszélgetésre egyaránt. 
 

Jókeddvű Keddek – Rendszeres havi találkákra hívjuk azokat az érdeklődő-
ket, akik szívesen beszélgetnek a hit, az egyház, de a kultúra, a művészet, a 
közélet kérdéseiről is. A hó első keddjeinek estéjén zajló diskurzusok decem-
beri időpontja viszont kivételesen csütörtöki nap lesz: december 5. A beszél-
getés este hat órakor kezdődik a parókián. Találkozzunk szívbéli örömmel, 
keddveljük meg a jókeddvű keddeket – akár csütörtökön is… !  
 

December 6-án, pénteken Szent Miklós püspök ünnepét tarjuk. A csütörtöki 
előesti vecsernyétől kezdődően teljes liturgikus rendet tartunk.  
 

December 8-án, vasárnap a liturgia után az immár hagyományos mézes-
sütésre várjuk a gyermekeket a parókián. Ekkor kapják meg gyermekein k 
Szent Miklós küldöttjének ajándékát is. 
 

Teljes istentiszteleti rend lesz templomunkban december 9-én, hétfőn, Szent 
Anna csodálatos foganásának ünnepén is. 
 

December 15-én, vasárnap vendégünk lesz a nagykállói Cantarella Kórus. 
Adventi koncertjükre a Szent Liturgia után, fél 11-kor kerül sor. 
 

December 22-én, vasárnap  lesz a Nyugdíjasok Karácsonya. Korosodó test-
véreinket a Szent Liturgia után várjuk nagy szeretettel a parókián. 
 

Fekvőbetegeink látogatására e hónapban nem a hó első péntekén, hanem 
közvetlenül karácsony előtt, december 20-án, pénteken kerül sor. 
 

Hálás köszönet az önzetlen és szorgos segítőknek templomunk szép adventi 
koszorújáért, és templomkertünk idén is szívet-lelket gyönyörködtető, az utca 
embere felé is meghívást közvetítő betleheméért. 
 
 

* * * * * 
 
 

Egyházközségünk életének benső lényege az eukarisztikus közösség, 
amely a közös Isten-dicséretben, a Szent Liturgiában valósul meg, és az egy-
más iránti szeretetben ölt testet. Mindehhez azonban teret ad a templom és a 
parókia épülete, s az imádságos és közösségi találkozások kerete. Ezek fenn-
tartása mindnyájunk öröme s egyúttal anyagi terhe. Egyházfenntartási hozzájá-
rulásunk, egyházközségünk anyagi támogatása ezért – lehetőségeink arányá-
ban – lelkiismereti kötelességünk. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki nem tudta még befizetni 2019. évi egyházfenntar-
tási hozzájárulását, igyekezzék eleget tenni e lelkiismereti kötelezettségének. A 
befizetés történhet személyesen a parókián vagy átutalással az egyházközség 
11100702-18799303-36000001 sz. bankszámla-számára. 
 

 

* * * * * 
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KÖSZÖNTŐ SZENT MIKLÓS ÜNNEPÉN 

  

1. Szent Miklós-nap viliáján 

    szép szokás az régen: 

    kitesszük a kis cipőnket, 

    úgy várjuk az éjjelt. 
 

2. Izgatottan ver a szívünk 

    Mikulás-nap reggel: 

    Meglep-e kis édességgel 

    a szeretet szentje? 
 

3. Üres cipőnk kitétele 

    lelki tanítást rejt: 

    Ürességtől kong az élet; 

    teli az Úrnál lesz. 
 

4. Üres cipőnk üres kezünk 

    nyitottságát méri, 

    mely Feléd nyúl, Urunk, Jézus, 

    s gazdagságod kéri. 
 

5. E gazdagság nem bankkártya, 

    mértéke más, nem pénz. 

    Megmutatni ez értéket 

    hívjuk Műra szentjét. 
 

6. Hit szabálya, jó példája, 

    szeretetnek hőse! 

    Erényekkel töltsd be éltünk, 

    lelki kiscipőnket. 

7. Óvodában, iskolában 

    lépteinket áldjad… 

    De azért most, kedves püspök, 

    hadd nézzünk a zsákba! 
 

* * * * * 
 

KISKARÁCSONY 
Tégy mindig egy kicsivel több jót, 
bocsáss meg egy kicsivel jobban, 
szeress egy kicsivel tökéletesebben! 
Mosolyogj akkor is, ha bántottak, 

mert egy Kicsivel több van közöttünk!  (Bíró Ernő) 

(Ez is a magyar nyelv egyszerű szépsége és szép egyszerűsége!) 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
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KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK 
 

Egyházunkban advent idején ezt az örömteli felhívást zengjük: „Krisztus 
születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, ünnepeljétek!” A negyven 
napos előkészületi idő során nemcsak ez az ének sejteti előre az ünne-
pet. A Karácsonyt megelőző vasárnapok liturgikus szöveginek jó része a 
Születés ünnepére irányuló lelki előkészület imádságai számunkra. 
 

Az Ősatyák Vasárnapjának énekei nem csupán az ószövetségi szemé-
lyek dicséretét tartalmazzák. Ez a dicséret valójában a születendő Krisz-
tus felé irányul. Miután az ének felsorolja „a törvény előtti atyákat”, fel-
szólít: „Dicsérjük őket, Izaiás prófétával kiáltván: Íme, a Szűz méhében 
fogan, és fiat szül, Emmánuelt: Velünk az Isten!”  
 

Az Ószövetségi Szentatyák vasárnapján már a készületet közvetlenül 
meg-éneklő, ún. előünnepi szövegekkel találkozunk. Ezek a sztihirák 
nemcsak az előttünk álló eseményről, hanem a Krisztus születése ál-
tal megvalósuló megváltásról, s egyúttal a hívők teendőiről is szól-
nak: „A soha nem alkonyodó Nap a Szűznek méhéből fölragyogni siet, 
hogy megvilágítsa az egész világot. Tiszta lélekkel és tiszta cselekede-
tekkel siessünk elfogadására, és készüljünk lelkileg fölkarolni a rendkí-
vüli születéssel hozzánk érkezőt, hogy a paradicsomi életből kizártakat 
oda visszahelyezze, mint irgalmas.”  
 

Megszólító formában, imádságként is megénekeljük ugyanezt, miköz-
ben a Karácsony csodájában megvalósuló látszólagos paradoxonokat is 
megfogalmazzuk: „Értelemmel nem bíró jászolba helyez a Szűz téged, 
kezdet nélkül való Istenige, ki minden értelem előtt kezdődtél, mert az 
én oktalanságomat jössz megszüntetni, melybe a kígyó csábítása jutta-
tott; pólyákba takar, hogy vétkeim béklyóit és kötelékeit föloldozzad, ó 
egyedül Jóságos és Emberszerető. Dicsőítem azért és éneklem testben 
való örvendetes eljöveteledet, és leborulok előtte, mert általa nyertünk 
szabadulást.” 
 

A Karácsonyt megelőző napokban előünnepi tropárt éneklünk, amely 
teológiai párhuzamokat fogalmaz meg a teremtés és az új teremtés, 
Ádám és az új Ádám, Krisztus között: „Készülődj fel, Betlehem, mind-
nyájunk számára megnyílik az Édenkert. Ékesítsd fel magad, Efráta, 
mert a barlangban az élet fája sarjad ki a Szűztől, hiszen az ő méhe 
szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik; mely-
ről ha eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám. Krisztus szü-
letik, hogy előbb elesett képmását fölemelje.” 
 
 

Aki bekapcsolódik az Egyház liturgikus előkészületébe, annak Kará-
csonykor lényegre figyelő, elmélyült, tartalmas ünnepben lesz része.  


