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HIT-REMÉNY-ÖRÖM-SZERETET 

Amikor azt halljuk, már csak négy hét van karácsonyig, rögtön 
lázas készülődés, ajándékvásárlás jut az eszünkbe. Az advent 
valódi jelentése- a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és 
megnyugvás időszaka. Az advent szó jelentése „eljövetel” a 
Megváltó eljövetelére utal. Advent tehát a keresztények szá-
mára a Megváltó eljövetelére levő várakozás jegyében és a 
karácsonyra történő lelki felkészülés jegyében telik. 
Ehhez az időszakhoz sok hagyomány, szokás kapcsolódik. Né-
hány ezek közül: 

Adventi koszorú: 

A koszorú kör alakja Isten örökkévaló szeretetét jelképezi, az 
örökzöld ágak a reményt és az életet, a gyertyák pedig a nö-
vekvő fényt jelentik. A koszorún négy gyertya van, három lila 
a bűnbánatot, a rózsaszín az örömet szimbolizálja.  

1. gyertya: Ádámra és Évára utal, akiknek Isten elsőként 
ígérte meg a megváltást, ezért ez a gyertya a HIT jel-
képe.  

2. gyertya: A zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten 
megígérte, hogy közülük való lesz a Messiás, ezért ez 
a REMÉNY gyertyája. 

3. Rózsaszín gyertya: Szűz Máriáé, aki megszülte Jézust. 
Ez az ÖRÖM vasárnapja. 

4. gyertya: Keresztelő Szent Jánost szimbolizálja, aki Jé-
zus közelgő eljöveteléről, és a bűnbánatról prédikált 
a népnek. Ez a SZERETET jele.  

Talán az idei koszorúnk kiválasztásánál vegyük figyelembe 
ezeket a szempontokat (ne csak a divatot). 

Adventi naptár: 

Az első nyomtatott naptár 1908-ban készült a müncheni Lang 
kiadónál. Az ötlet állítólag Gerhard Lang, a későbbi készítő 
édesanyjától ered, aki megunta, hogy a kisfia minden este 
megkérdezte tőle, hogy még hányat kell aludnia karácsonyig? 
Ezért fogott egy kartont, 24 mezőre osztotta és mindegyikre 
rátűzött egy bonbont. A kisfia minden nap megehetett belőle 
egyet. A már felnőtt Lang erre az ötletre alapozta a mai ad-
venti naptárak készítését. 
Mi is elkészíthetjük a saját naptárunkat, édesség helyett az 
ablakocskák rejthetnek egy-egy jócselekedetet, imát is szeret-
teinkért vagy a rászorulókért.  

Borbála nap, december 4. 

Szokás volt vízbe állítani egy cseresznyefa ágat, ha kivirágzott 
karácsonyig, jó termésre lehetett számítani. 

Miklós nap, december 6. 

Szent Miklós püspök a nehéz körülmények között élők védő-
szentje. Az éjszaka leple alatt ajándékokat osztogatott a sze-
gények között, úgy hogy nem is sejtették kitől kapták. Mi is 
próbáljuk utánozni Miklós püspököt.  

Rorate: 

Rorate az a hajnali mise, amit advent első vasárnapjától kará-
csony első napjáig még napfelkelte előtt tartanak. A szent-
mise Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele utáni vágy 
kifejezésére szolgál. A misék elején nincs világítás, csak az ol-
táron álló gyertyák adnak némi fényt. Ha lesz rá lehetőségünk 
menjünk el a hajnali misékre, nagyon felemelő érzés! 

Szent család járás: 

Ez a szokás arról a bibliai eseményről emlékezett meg, amikor 
a gyermekét váró Mária és József Betlehembe érvén szállást 
kerestek maguknak. A Szent család tiszteletére, 9 család dec-
ember 15.-től kezdve karácsonyig minden nap, felváltva 
körbe vitte a családot ábrázoló szent képet, hogy otthont ad-
janak nekik együtt imádkozva.  

Láthatjuk, sok mindennel színesíthetjük az adventi időszakot. 
Gondoljuk végig ebben az időben, mennyi mindent köszönhe-
tünk szeretteinknek, és törekedjünk viszonozni azt! A legfon-
tosabbról ne feledkezzünk meg, hogy a megszületett kis Jézus 
karácsonykor otthonra találjon életünkben! 

Áldott készülődést! 

(Bálintné Ildi) 
 

 

VASÁRNAP 
11.20. 
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KRISZTUS, A VILÁGMINDENSÉG 
KIRÁLYA – FÜ 
Nagy Istvánné születésnapja 
alkalmából, élő és +cs.tagok 

CSÜTÖRTÖK 
11.24. 

9:00 Szentmise a plébános 
szándékára 

PÉNTEK 
11.25. 

Diákmise 

VASÁRNAP 
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ADVENT I. VASÁRNAPJA 
Nagymihály József és felesége 
Matild, élő és +cs.tagok; 
adventi koszorú szentelés 
Engesztelő imaóra 


