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ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
Az adventi vasárnapok Jézus eljövetelének közeledtét jelen-
tik,  az adventi koszorún meggyulladó gyertyák felerősödő fé-
nye lelkünkben való hittel teli várakozás felerősödését szim-
bolizálja. A koszorún minden gyertyának fontos jelentése van: 
1. gyertya a hit jelképe, 2. gyertya a remény jelképe, a 3. gyer-
tya az öröm jelképe, a 4. gyertya pedig a szeretet jelképe. 
A keresztények Jézus eljövetelére való várakozás ideje alatt 
ezt a négy fontos dolgot erősítik a lelkükben: hit, remény, 
öröm és szeretet. Amikor minden gyertya ég, Jézus születése-
kor szétáradó világosságot érezzük. A gyertyák színeinek kü-
lön jelentése van: három lila és egy rózsaszínű gyertya áll a 
koszorún, a lila szín a bűnbánat, a rózsaszín az öröm színe. 
A harmadik vasárnapon, a Gaudete vasárnapon lobban lángra 
a 3. rózsaszín gyertya, a Szűz Máriát jelképező, aki megszülte 
Jézust, az ő gyermekváró örömét fejezi ki, ezért az öröm meg-
jelenítése. 
Hiszen minden édesanya tudja, amíg várakozik gyermeke 
megszületésére, szívében nem lehet más csak hit, remény, 
öröm és szeretet. Szűz Mária hite felülmúlt minden földi hitet, 
amikor Gábriel arkangyal elmondta neki, hogy gyermeket fog 
szülni és Jézus lesz a neve, nem tiltakozott csak hitte: meny-
nyire fontos az ő feladata. Ahogyan bármelyikünk, aki gyer-
meket hozott a világra nem tudhatta,  milyen sorsa lesz gyer-
mekének, milyen hatással lesz mások életére. Megmenti a vi-
lágot,  gyógyszereket talál fel, feltalálóként millió ember sor-
sát fordíthatja jobbra, vagy rosszabbra, művészként alkothat 
mások számra is csodás műveket, gyógyíthat, ápolhat, bármit 
tehet mások és maga örömére, egyszerű emberként segítheti 
mások boldogságát vagy boldogtalanná tehet embereket? 
Minden anya abban tud csak hinni, hogy gyermeke fényt hoz 
és boldogságot az ő, és a többi ember szívébe. 
Az örömhöz nem sok pénzre van szükség, hanem apró figyel-
mességek és szeretet megnyilvánulások kellenek. Sokszor 
elég  egy mosoly,  kérdés a családról vagy jó tanács a bajban. 
Ezért szeretném elmondani, hogy az én édesanyámnál min-
den nap karácsony van. 
Sokan elgondolkodhatnak: hogyan lehetséges? Egy mű fe-
nyőfa áll a nappali közepén lévő asztalon (hogy ne hulljon le 
soha a levele), de nem díszekkel, hanem fényképekkel van fel-
díszítve. A család minden tagjáról fotók vannak rajta és ami-
kor hazamegyünk ezzel találjuk szemben magunkat, mert ő 
mindennap mindenkit szeretettel vár, mintha mindig kará-
csony lenne. 
Szűz Mária neve is fontos, hiszen nagymamám, édesanyám, 
én és a gyönyörű kis unokám is a Mária nevet kapta a kereszt-
ség szentségében. 
A 2. lányom születésénél nem voltak szívhangok, nem tudtam 
mást tenni, mint imádkozni a Szűzanyához, aki megmentette 

a gyermekem életét és elkísérte eddigi útján. 
Családunk történetében na-
gyon fontos szerepet  tölt be a 
Fatimai Szűz Mária, hiszen Zsa-
nett lányom spanyol és portugál 
nyelvtanári diplomája megszer-
zéséhez Spanyolországban ta-
nult és Portugáliában felkereste 
a Szűzanya jelenés helyszínét. 
Később párjával visszalátogat-
tak Fatimába, így érkezett ott-
honunkba egy gyönyörű Szűz-
anya szobor, amit kincsként őr-
zök, nem csak a házunkban, ha-
nem a lelkemben is.  
 
Amikor majd templomunkban és az otthonainkban fellobban 
a 3. rózsaszín gyertya lángja, jusson eszünkbe a mindennapo-
kat betöltő öröm, amit Szűz Mária öröme közvetít felénk. 
Reménykedjünk, hogy ebben a vírus miatt nehéz időkben, tu-
dunk együtt, vagy lélekben együtt lenni szeretteinkkel, Szűz 
Máriával és Jézussal szeretetben, lélekben megújulva ünne-
pelhetünk. 
Mindenkinek áldott, hitben gazdag, meghitt szép Karácsonyt 
kívánok! 

(Királyné Németh Mária) 
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