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AZ ADVENTRŐL
Mit is jelent az "advent" szó?
Advent, Adventus Domini = az
Úr eljövetele, röviden: Úrjövet.
Advent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Milyen Úrjövetről emlékezünk
meg adventben?
1. Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség várakozása
Krisztus első (alázatos) eljövetelére "az idők teljességében".
2. Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek várakozása Krisztus
folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.
3. Eszkatologikus Úrjövet. Az Egyház virrasztó várakozása Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az
Utolsó Napon.
Kik az advent lelki mesterei?
1. Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója: "Harmatozzatok, egek, onnan felülről!" (Iz 45,8)
2. Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója: "Készítsétek az Úr útját!" (Mt 3,3)
3. Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanítója:
"Legyen nekem a te igéd szerint!" (Lk 1,38)
Mi jellemzi az adventi lelkületet?
1. Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad" (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 advent sajátos gyakorlatai?
1. Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg
jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben,
magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, szórakozásokat.
2. Készülés Karácsonyra.
3. Bűnbánat.
A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis
vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.
Forrás: internet
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HA A KARÁCSONY
VALÓBAN MEGTÖRTÉNT...
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus...”
(Lk 2,11)
Amennyiben Jézus Krisztus valóban eljött a földre, amint azt a Biblia állítja, akkor az a tény, hogy karácsony lett, sokkal nagyobb és komolyabban veendő jelentőséggel
bír, mint azt a legtöbb ember gondolná!

Ha a karácsony valóban
megtörtént, akkor Jézus valóban Isten Fia, akkor Ő valóban a mennyből jött a földre,
akit egy szűz szült.
Ha a karácsony valóban
megtörtént, akkor igaz az,
hogy mi megváltásra szorult
emberek vagyunk. Mivel a
Biblia félreérthetetlenül azt
tanítja, hogy bűnösök vagyunk, és így nincs meg a közösségünk Istennel: «Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.» (Róm
3,23). Nem tettünk meg már mindannyian olyan dolgokat, amiért vádolhat a lelkiismeretünk?
Ha a karácsony valóban megtörtént, akkor igaz az,
hogy van egy Isten, aki szereti ezt a világot és meg
akarja menteni! Isten, az Atya miért küldte el Fiát erre
a földre? Miért adta oda miérettünk és miért tudta Jézus a megalázottságnak ezt az útját végigjárni? A választ az 1.Timóteus 2,4-ben találjuk: «Aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.» - így igaz az, hogy mi mind bűnösök vagyunk
és magunktól nem juthatunk el Isten dicsőségébe, de
így az is igaz, ami a Róma 3,24-ben áll: «Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a
Krisztus Jézus által.»
A Mennyeknek kapuja nyitva áll előttünk, mert Jézus kinyitotta nekünk! Csak Jézusra van szükségünk!
Az Ő eljövetele erre a földre, kereszt általi halála és
feltámadása - ez az az ajtó, amelyen át eljuthatunk Istenhez! Ez a kegyelem ajtaja, ami mindenki előtt nyitva áll. De mindenkinek magának kell átmenni rajta.
Ha a karácsony valóban megtörtént, akkor igaz az,
hogy most mindenképpen ki kell nyitnunk szívünket
Jézus előtt és be kell engednünk Őt az életünkbe!
Norbert Lieth
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A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI
KONFERENCIA NYILATKOZATA
A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI
KAPCSOLATRÓL
A kormány által jóváhagyott és az Országgyűléshez
benyújtott, "a bejegyzett élettársi kapcsolatról" szóló
törvényjavaslat a Katolikus Egyház tanítása szerint veszélyes támadást jelent a társadalom alapvető intézménye, a család ellen. Nem csak az Egyház, nem csak a
természeti törvény, de a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és egy nő kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, melynek
célja a házastársak java és az élet továbbadása.
Minden olyan kísérlet - mint a fent jelzett törvényjavaslat is -, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egyneműek együttélését, a házasság
intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel,
gyengíti a társadalom életerejét, veszélyezteti a fiatalok
döntési szabadságát, valamint a felnövekvő gyermekek
egészséges fejlődését.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a család az az alapvető emberi közösség, amely a személyes boldogság és a
gyermekek nevelése szempontjából mással nem helyettesíthető, része a népek és az egész emberiség közjavának. A politikusoknak szem előtt kell tartaniuk a
társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán kell fáradozniuk, melyek erősítik a család intézményét és bátorítják a fiatalokat a felelősségteljes családalapításra és gyermekvállalásra.
Budapest, 2007. november 22.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

SZENTMISÉK DECEMBERBEN
December 2. Advent 1. vasárnapja. Szentmise 8.30tól.
December 9. Advent 2. vasárnapján 16.00 órától.
December 16. Advent 3. vasárnapján 8.30-tól.
December 23. Advent 4. vasárnapján 8.30-tól.
December 24. Karácsonyi vigília. Szentmise 9.00-től.
December 25. Karácsony ünnepi szentmise 8.30-tól.
A szentmise után pásztorjáték a csépai, a szelevényi és a
tiszasasi hittanosok előadásában.
December 30. Szent Család vasárnapján 8.30-tól.
A 25., 50. és 60. évfordulós jubiláns házasok megáldása a
szentmise végén.
December 31. 16.00 órától évvégi hálaadó szentmise.
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepén 8.30-tól.
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KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A

BETLEHEMI FOGADÓS

címmel
csépai, szelevényi
és tiszasasi
hittanosok előadásában

2007. december 25-én a 8:30-kor kezdődő
ünnepi szentmise után

ADVENTI HANGVERSENY
December 9-én (vasárnap) a Piarista Diákszövetség
Sík Sándor Kamarakórusa énekel a 16:00 órakor kezdődő szentmisén Szelevényben, majd azt követően
adventi-karácsonyi hangversenyt adnak templomunkban. Vezényel és konferál: Borián Tibor piarista atya.
A hangverseny énekei:
1. Ádventi ó-antifónák
2. Palestrina: Alma Redemptoris mater
3. Kodály Zoltán: Ádventi ének
4. Handel: Örvendj világ!
5. Halmos: Hodie Christus natus est
6. P. Serafin: Angelus pastoribus
7. Haydn: Legszentebb éj
8. Volly: Nagykarácsony éccakáján
+ Közös karácsonyi népénekek

ELHUNYTJAINK:
Hegedűs Antal (élt 79 évet)
Kollár András (élt 57 évet)
Budavári János (élt 77 évet)
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