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Örüljetek az Úrban szüntelen!
Ha életemet, mindennapjaimat vizsgálom, sokkal hamarabb észreveszem a nehezet, a rosszat, mint a jót, az örömtelit.
Milyen sokszor van, hogy csak egy-egy eseményt, jelenséget látunk,
és nem látjuk, de nem is keressük a gyökerét, a hátterét.
Mennyi feszültség, félelem van a ma emberében, amit nem tanult
meg kezelni, feldolgozni, hordozni. Ebben a mai helyzetben is felhangzik
advent harmadik vasárnapján az Isten üzenete: örüljetek az Úrban szüntelen,
újra mondom, örüljetek!
Szeretnék törekedni arra, hogy észrevegyem a szépet, a jót az életemben, és a másik ember életében is.
Karácsonyi készületünkben lássuk
meg, a másik mennyire fog örülni annak,
amit készítek neki, és ez örömre gyújtja
szívemet.
Karácsony akkor válik a szeretet
ünnepévé, ha örömmel készülök.
Ha tudok örülni a kis dolgoknak, ha
észreveszem a másikban a jót, akkor kezelni
tudom a feszültségeket, a problémákat.
Karácsony ünnepe, ha a szeretet
– az Isten szeretetének – ünnepévé válik,
akkor szabadulni tudunk az önzés és a fé-

lelem rabságából. Ha karácsony ünnepe elsősorban a másikról fog szólni
számomra, akkor tudom az önzés okozta sebeket gyógyítani. Ha egyre jobban Isten útján tudunk járni, ha határozottan és szeretettel tanúságot tudok
tenni Istenszeretetéről, akkor – ha nem is sokak által láthatóan – szolgálatára
lehetek keresztény népünknek, Egyházunknak, hazánknak.
Fülöp Á. atya

Kaniziusz Szent Péter
áldozópap és egyháztanító
december 21.
L. más Péter: Apostol Aranyszavú Chanel Damiáni Székfoglalás Vértanú
KANIZIUSZ SZENT PÉTER a gelderlandi Nijmegenben született
(ma Hollandia területén van) 1521-ben, tekintélyes patrícius családból. Apja
akarata ellenére teológiát tanult, majd Kölnben tanult tovább, ahol kapcsolatba került egy papi csoporttal, kongreganista
lett, majd a jezsuita rendbe lépett.
Példaképe volt Faber Szent Péter,
akinek résztvett egy lelkigyakorlatán. 1546ban szentelték pappá. Németországban szentbeszédeivel és írásaival küzdött a katolikus hit
megerősítéséért és megörzéséért.
A trentói (latinosan: tridenti; németesen: trienti) zsinaton az augsburgi püspök
teológusa volt. 1556-tól 13 éven át ő volt a
felsőnémetországi jezsuita rendtartomány provinciálisa.
Kiterjedt
irodalmi
tevékenységet végzett. Sok könyve közül leghíresebbek a Katekizmusai. Tanított: Jézus valóságos
jelenlétéről az Oltáriszentségben, az átváltozásról, az imádásra méltóságáról,
a szentmiséről, Krisztus kereszthaláláról, a szentáldozás jogosságáról.
Misztikus élményei voltak, Jézus Szive-kinyilatkoztatásáról naplójában számolt be. Nagy bizalommal dolgozott a sok nehézség közepett.
Fribourg-ban (németesen: Freiburg) kollégiumot is alapított
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Tudtad –e …???
Mi jellemzi az ádventi lelkületet?
1. Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert “Isten a
kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez” (Jak 4,6).
2. Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás Isten irgalmáért: “Mutasd
meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!” (Zsolt 84,8).
3. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás: “Virrasszatok, mert
amely órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk 13,35).
Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk.
Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a han-gos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra.
Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás,
és nem üzleti szellem.
3. Bűnbánat.
A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki
lelkünket minden szennytől.
Melyek az Ádvent szimbólumai?
1. A viola szín: az összeszedettség, szent fegyelem
és bűnbánat színe.
2. Az oltár díszítetlen, az orgona legfeljebb az
éneket kíséri: ezek a visszafogottság, a várakozó
komolyság jelei.
3. Nem liturgikus jelkép - s nem is kerülhet a liturgia
megszentelt formái elé -, de segítheti elmélyülésünket az újabb korban divatba jött ádventi koszorú. Mintegy élő naptár mutatja a
családnak, a templomi közösségnek a Karácsony közeledését.
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Az adventi naptár kitalálója
Adventi naptár már hetekkel kará-csony előtt mindenfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis csokoládé-meglepetések várnak a
kíváncsi “édesszájúakra”. Más adventi naptárak fából készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból.
De mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestéig.
Ezt a szép szokást egy édesanya találta
ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este
azzal a kérdéssel nyaggatta: “Hányat kell még
aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?” Egy
nap fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött
egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel
felnőtt lett.
Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más
gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi
naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard Lang, az adventi naptárak
atyja 1974-ben hunyt el Münchenben, igen idős korában.

Rorate
Borzolt, fehér Isten-szakállal,
Tépetten, fázva fújt, szaladt,
Az én Uram, a rég feledett,
Nyirkos, vak, őszi hajnalon,
Valahol Sion-hegy alatt.
Egy nagy harang volt a kabátja,
Piros betűkkel foltozott,
Bús és kopott volt az öreg Úr,
Paskolta, verte a ködöt,
Rorátéra harangozott.
(Ady Endre: A Sion-hegy alatt)
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Rorate. Rorate misék. A sokunk számára ismerős kifejezések
egyértelműen az adventi időszakhoz köthetők. Bár az utóbbi évtizedekben
a „hivatalos” liturgikus szövegekben sehol még csak föl sem hangzik, a kegyes szóhasználat máig él vele, s máig „rorátéra, roráte misére megyünk, ha
az adventi hajnali szentmisén szeretnénk részt venni.
Ősi szokása az Egyháznak hogy az advent hétköznapjain misét mond Szűz
Mária tiszteletére, fehér ornátusban. Mária a Hajnal, aki magában hordozza
Napunkat: Krisztust. Ezért hangozta körbe a földkerekséget évezredeken át
egész a közelmúltig Izaiás próféta vágyakozása, s kapott meghatározó hangsúlyt a hajnali mise kezdőénekében: Rorate caeli desuper… Harmatozzatok,
egek, onnan felülről! És a felhők essék az Igazat. Nyíljék meg immár a föld,
s teremje az Üdvözítőt! S ehhez énekeljük a 48. zsoltárt: Az Úr megadja kegyelmét * és földünk megtermi gyümölcsét.
A misekezdő szó tehát tökéletesen ráhangol minket az adventi hajnali áldozati liturgiák lényegére. Nem kevésbé szép a próféta szavainak népénekes feldolgozása, magyar népünk vallásos költészetének ékes virága.
Használjuk tehát bátran az ősi, latin rorate kifejezést, hiszen ezer és
ezer évek imádkozó lelkülete szentelte meg!
Stubendek László
____
Rorate caeli desuper,
et nubes pluant iustum:
aperiatur terra,
et germinet Salvator
			
(Introitus)
____
Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke:
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
(Népének)
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Hirdetések
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy ezen a héten a Szent Rozália templomban hétfőtől szombatig roráte szentmisék lesznek 6 órai kezdettel. Hétfőtől
péntekig nem lesz 8 órai szentmise, csupán szombaton.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 60.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 13
010.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy ma, azaz ádvent 3. vasárnapján, az esti
szentmise után, 18 órai kezdettel Bábi Elvira és Tarics Péter adventi-karácsonyi előadóestjére kerül sor a Szent András-templomban.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy december 15-től december 23-ig naponta
18 órától a Mária Rádió stúdiójában a „Szállást keres a Szent Család”, ádventi ájtatosság imádkozására kerül sor. Szeretettel várjuk a testvéreket a
közös imára.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a karácsony előtti gyóntatás
pénteken 16 órától, valamint vasárnap 15 órától kezdődik a Szent András
templomban. A házaknál lévő betegek gyóntatása telefonos egyeztetés
alapján történik.
ADVENTI GYŰJTÉS
A HELYI HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ RÉSZÉRE
A komáromi Karitasz , amely a Jókai utcában található a Mária rádió szomszédságában, már évek óta próbál segíteni a rászorulókon.
December 17-én tartós élelmiszerrel szeretnénk, támogatni a komáromi
hajléktalan szálló lakóit Az intézmény jelenleg 27 fő ellátását biztosítja.
Aki szeretne bekapcsolódni az adakozásba - Karácsonykor örömet szeretne
szerezni valakinek - és így, egy jócselekedetet végbe vinni, megteheti ezt:
hétfőn, dec.16.-án 9 és 15 óra között, amikor is beviheti kisebb-nagyobb
adományát a Karitászba. Például: tészta, liszt, befőttek, konzervek, instant
levesek, tisztító szerek.
Aki nem tudná adományát eljuttatni a helyi Karitászba, hívhatja a 0904 541
477-es telefonszámot és önkénteseink elmennek érte hétfő este 21 óráig.
És ugye tudják? - sok kicsi sokra megy!
Előre is mindenkinek az Isten fizesse meg!
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Heti liturgikus naptár
15. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Maga az Isten jön, és megszabadít minket
16. hétfő
(Szent Adelhaid-Etelka)
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
17. kedd
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. szerda
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. csütörtök
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. péntek
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
21. szombat
(Kaníziusz Szent Péter)
Én 2,8-14 vagy Szof 3,14-18a Zs 32 Lk 1,39-45
Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken
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A szentmisék rendje
2013. december 16 – 22.

Pondelok – Hétfő

slovenská
magyar
magyar

XII.
16.
Utorok – Kedd

Štvrtok – Csütörtök 6:00
17:00

magyar
slovenská

6:00
6:00
17:00

XII.
17.
Streda – Szerda

6:00
6:00
17:00

magyar
slovenská
slovenská

XII.
18.

Piatok – Péntek

6:00
slovenská
6:00
magyar
16:00 magy./slov.
17:00 magyar
17:00
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar

6:00
10:00
17:00

XII.
20.

Sobota – Szombat

6:00
8:00
17:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

XII.
21.

XII.
19.

XII.
22.

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA
ÁDVENT
4. VASÁRNAPJA

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
15:00 slov./magy.
16:00 slovenská
17:00 magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Penzióm
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

Szent Rozália
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Sv. Ondrej
Szent András

† Danka
† Éva
† István

† Tibor és szülők
† Štefan, Mária, Pavol, Štefan
† Anna Turzíková

† Starí rod.: Anna a Pavol
Fiatal felnőtt megsegítéséért
Élő Bajnok Ilona

Újonnan alakuló rózsaf. t. tagjaiért
† Ladislav Lábsky

Za novokňaza Petra
† Varga János
SPOVEDANIE – GYÓNTATÁS
† Édesanya Mária
Úmysel

Szándékra
† Rozália, Béla és fiuk József
† Augustín a rod. príslušníci
† János, Erzsébet és nagyszülők

Névery cs. † tagjai
† Pavol
Miséző pap szándékára
SPOVEDANIE – GYÓNTATÁS
Na úmysel
Miséző pap szándékára
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