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ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA 

Advent második vasárnapjához értünk. Az adventi időszak 
napjai segítenek bennünket testileg és lelkileg is felkészülni az 
ünnepekre. A karácsonyi hangulat egyre jobban megérint 
minket. A falvak és városok csodálatosan ki vannak világítva, 
a téren áll az óriási adventi koszorú, az árusok árulják az aján-
déknak való portékáikat. 
Elérkeztünk advent második vasárnapjához. 

Ahogy az első gyertya, úgy a második színe is a lila, vagyis az 
advent liturgikus színe, jelentése mégis eltérő az elsőétől. Ez 
a gyertya ugyanis nem a hitet, hanem a reményt szimbolizálja 
számunkra. Advent második vasárnapja a remény vasárnapja. 
Az első vasárnap megnyitottuk a lelkünket a hit felé, most pe-
dig eljött az ideje, hogy abból az erőből, ami a sajátunk, má-
soknak is adjunk. Gondoljuk végig, mi az, amit másokért tehe-
tünk. Ne azt nézzük, hogy mit kaphatunk vissza, hanem pusz-
tán a segítő szándék vezéreljen. Nem kell nagy dolgokra gon-
dolni, egy kedves szó, egy apró mosoly, vagy bármilyen kicsi 
gesztus is jól eshet embertársainknak. Gyújtsuk meg a remény 
szikráját azoknak a lelkében, akiknek talán csak a mi biztatá-
sunk hiányzik ahhoz, hogy újra erőre kapjanak. Megláthatjuk, 
hogy nemcsak rajtuk segítünk, hanem saját magunkon is. Át-
élhetjük a „jobb adni, mint kapni” érzését. 

Az adventi időszak nagyon kedves számomra. A várakozás, a 
készülődés nagy örömmel tölt el. Gyermekkoromban még mi 
nem neveztük ezt az időszakot adventnek. A szüleimmel csak 
a nagyobb ünnepeken mentünk templomba. A nagymamám 
járt templomba, ő tanított imádkozni, vele beszélgettünk a Jé-
zuskáról. Nagy szeretettel gondolok ma is rá. Gyermekként 
nagyon vártam a Jézuskát, s azt, hogy mit hoz ajándékba. A 
fizikai ajándékok akkoriban még nem voltak olyan gazdagok, 
mint manapság. A lelki ajándékok viszont talán időtállóbbak 
voltak. A rokonságunk nagyon összetartó volt, sok időt töltöt-
tünk együtt, ami megalapozta a ma is tartó szeretetteljes kap-
csolatunkat. 

A gyermekeinkkel az adventi várakozást a templomban éltük 
meg. A lelki felkészülés még örömtelibbé tette a karácsony 
ünnepét. Elvittük őket a pásztorjátékra, majd idővel ők is részt 
vettek benne. Betlehemes énekekkel jártak a kortársaikkal az 
ismerős családokhoz. Most már a gyermekeink várták csillogó 
szemekkel a Jézuska megszületését, és az ajándékokat, ami-
ket hozott. 

Gyermekeink megnőttek, ma már nekik is gyermekeik lettek, 
mi pedig a férjemmel nagyszülők lettünk. Nagyszerű feladat a 
kicsiny emberkék elindítása az életben. Az alapvető feladatok 
a szüleiké. A mi feladatunk a szeretet, s az hogy mi töltsük be 
azt a szerepet az ő életükben, amit mi kaptunk régen a mi 
nagyszüleinktől. Most együtt várjuk a Jézuska megszületését. 

(Zádori Aliz) 
 

RÖVID HÍREK 

• December 13-14-15-én 17:00-kor Nagy Robi atya ad-
venti lelkigyakorlatot tart a zsombói templomban. 
Előtte fél órával szentgyónásra lesz lehetőség. 

• Isten éltesse sokáig Miklós bácsit névnapján! 

 

VASÁRNAP 
12.05. 

 
11:00 
 
16:00 
17:00 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 
Lajkó Antalné, élő és elhunyt csa-
ládtagok 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
12.06. 

Szent Miklós püspök – e 

KEDD 
12.07. 

 

 

6:00 

Szent Ambrus püspök és egyházta-

nító – E 

Roráte Szentmise 

SZERDA 
12.08. 

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐ- 

TELEN FOGANTATÁSA – FÜ 

CSÜTÖRTÖK 
12.09. 

 

 

17:00 

Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin – 

e 

Igeliturgia 

SZOMBAT 
12.11. 

 

6:00 

Szent I. Damazusz pápa – e 

Roráte Szentmise 

VASÁRNAP 
12.12. 

 
11:00 
16:00 
17:00 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


