Jézusnak azonban elsősorban a
szívünkben kell helyet készíteni..
Az adventi időszak lelki készületre
hív bennünket. Imádsággal, bűnbánattal, jó cselekedettel készülünk,
hogy Jézus megszülethessen a szívünkben és a családunkban. Segítenek bennünket a hajnali „roráte”
szentmisék és az adventi koszorú
körüli családi imádságok, a jócselekedetek és lemondások.
Advent minden vasárnapján meggyújthatjuk a koszorúnk egyik gyertyáját és összegyűlhetünk imádkozni.
Ebben a kis füzetben minden gyertyagyújtáshoz segítségül hívjuk a
Jézust 2000 évvel ezelőtt nagyon váró
bibliai személyek egyikét.
/Tamás atya/

Az advent: Jézus születését várjuk!
Attól válik igazán széppé egy ünnep,
ha igazán várjuk és jól felkészülünk rá.
Egyik legkedvesebb ünnepünk a Karácsony, amit nem csak otthon a családunkkal ünneplünk, hanem közösen is
a templomban. Minden testvérünknek,
vagy barátunknak a születésnapja nagy
öröm, és nagy készülődés előzi meg.
Jézus születésnapja – mivel Őt szeretjük mindenki közül a legjobban – a
legnagyobb ünnepség számunkra. Úgy
illik, hogy alaposan és mélyen felkészüljünk erre a nagy napra.
Az Isten egész népe az egyház az
Adventben készül Jézus születésének
ünnepére. A külső készülődés szinte
adja magát: a takarítás, rendrakás,
sütés-főzés, az otthonunk feldíszítése

I. Vasárnap – 1. gyertya
Keresztelő szent János előkészítette
Jézus érkezését: úgy várta az Ő
megjelenését, hogy kiment a pusztába,
lemondott a kényelmes életről a finom
ételekről és italokról sokat imádkozott
és vezekelt a saját és mások bűneiért,
hogy a Megváltó minél hamarabb
megérkezhessen. A hozzá érkező
embereket is erre buzdította:
Ige: (Mt 1:) Ezekben a napokban
Júdea pusztájában fellépett Keresztelő
János, és így prédikált: „Tartsatok
bűnbánatot, mert közel van a mennyek
országa!” Teremjétek a bűnbánat méltó
gyümölcsét! Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak
benneteket, de aki a nyomomba lép, az
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok
méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő

Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket
megkeresztelni. (Lk 3:) „Mit tegyünk
hát?” „Akinek két ruhája van –
válaszolta –, az egyiket adja oda annak,
akinek egy sincs. S akinek van mit
ennie, ugyanígy tegyen.”
Imádság: Drága Jézus nagyon
szeretlek Téged! Köszönöm, hogy
ebben az évben is eljössz hozzám.
Kérlek segíts, hogy méltó módon
fogadhassalak téged! Bocsásd meg
bűneimet és ajándékozz nekem tiszta
szívet, hogy egészen neked élhessek!
Segíts, hogy észre vegyem ha valaki
szükséget szenved és adj erőt nekem,
hogy megoszthassam vele azt amim
van! Ámen.
Feladat: Próbálj egy kis böjtöt
vállalni, valamiről lemondani! Oszd
meg az édességet, játékot, vagy
örömödet valaki mással is! Vedd
észre, ha valakinek szüksége van rád
és segíts neki örömmel!
II. Vasárnap – 2. gyertya
Szent Józsefet választotta ki az Úristen,
hogy Jézus nevelő apja legyen, őrizze
és gondoskodjon Máriáról valamint a
még meg sem született kisdedről, mert
becsületes és szerető szívű ember volt.
Nem volt könnyű feladata szent
Józsefnek, mert nem Ő választotta ezt a
nagy feladatot, hanem Isten bízta rá és
sok nehézséggel is szembe kellett
néznie: utazás Názáretből Betlehembe,
szálláskeresés,
segítenie
kellett
Máriának és a kis Jézusnak, később
pedig menekülniük kellett Heródes
haragja elől.
Ige: Mt 1: Jézus Krisztus születésének
ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek

a jegyese, még mielőtt egybekeltek
volna, úgy találtatott, hogy gyermeket
fogant a Szentlélektől. Férje, József
igaz ember volt, nem akarta a
nyilvánosság előtt megszégyeníteni,
ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett,
megjelent neki álmában az Úr angyala,
és így szólt hozzá: „József, Dávid fia,
ne félj magadhoz venni feleségedet
Máriát, hiszen a benne fogant élet a
Szentlélektől van! Fiút szül, akit
Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja
meg népét bűneitől.” Ezek azért
történtek, hogy beteljesedjék, amit az
Úr a próféta szavával mondott: Íme, a
szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz
a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
József erre fölébredt álmából és úgy
tett, ahogy az Úr angyala parancsolta.
Imádság: Mennyei Atya, hálát adok az
adventi szent időszakért, a készülettel
járó feladatokért. Kérlek segíts, hogy
Jézusra tudjunk figyelni és érte élni!
Köszönöm a családomat és a barátaimat, köszönöm, hogy szerethetem
őket. Adj erőt, hogy szívből szolgálhassak nekik és hogy ne féljek
áldozatot hozni értük és az Egyházért
is. Kérlek óvd meg őket minden bajtól
és veszélytől! Szeretnék a Te munkatársad lenni, kérlek küldj nekem
feladatot és jó szívet, hogy minél
többször segíthessek! Ámen.
Feladat: Legyél nagyon segítőkész
főleg otthon, kérdezd meg naponta,
hogy miben segíthetsz! Imádkozzál
külön a családodért és a barátaidért!
Hozz áldozatot mások javára jó
cselekedetekkel, lemondással!

III. Vasárnap (az öröm vasárnapja)
3. (rózsaszín) gyertya
Szűz Mária nagyon meglepődött
amikor hírül adta neki Gábor angyal,
hogy ő lesz a meg-váltó édesanyja.
Nagy hála és
öröm volt a
szívében
és
meglátogatta
rokonát
Erzsébetet is
aki
szintén
kisbabát várt
– keresztelő
szent Jánost – megosztotta vele örömét
és segített is neki. Máriának nagy
bátorságra volt szüksége, hogy ezt a
hatalmas felelősséget és megtiszteltetést jól hordozza, ezért sokat
imádkozott: Isten vele volt így derűs
szívvel várhatta a kis Jézus születését.
Ige: (Lk 1): Az angyal belépett hozzá
és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!
Áldottabb vagy minden asszonynál.” E
szavak hallatára Mária zavarba jött, és
gondolkozni kezdett rajta, miféle
köszöntés ez. Az angyal ezt mondta
neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet
találtál Istennél. Gyermeket fogansz,
fiút szülsz, és Jézusnak fogod
elnevezni. … Mária még ezekben a
napokban útnak indult, és a hegyekbe
sietett, Júda városába. Zakariás házába
tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében
a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt
Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott:
„Áldott vagy az asszonyok között, és

áldott a te méhed gyümölcse! Hogy
lehet az, hogy Uramnak anyja jön
hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam
köszöntésed szavát, az örömtől
megmozdult méhemben a gyermek.
Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária így szólt: „Lelkem magasztalja
az Urat, és szívem ujjong megváltó
Istenemben, mert rátekintett szolgálója
alázatosságára. Íme, mostantól fogva
boldognak hirdet minden nemzedék,
Imádság: Szűz Mária járj közben
értünk Jézusnál, hogy a Te örömteli
várakozásoddal készüljünk mi is a
Karácsonyra! Segíts, hogy a Te odaadásoddal tegyük a jót az embereknek!
Jézus áldd meg a várandós kismamákat, hogy Ők is olyan szeretettel
és örömmel várják a kisbabájukat,
ahogyan Mária várt Téged! Önts
bátorságot a szívünkbe, hogy mindig
hűségesek
legyünk
hozzád
és
ajándékozz nekünk hálás szívet, hogy
meg
tudjuk
köszönni
minden
ajándékodat és soha abba ne hagyjuk
az imádságot! Ámen!
Feladat: Szerezz örömet az embereknek, különösen a szüleidnek! Adj
hálát naponta a sok jóért, amit
Istentől kaptál, imádkozz naponta
többször! Látogass meg valakit, akit
szeretsz, hívd fel telefonon vagy írj
neki képeslapot, e-mailt!
IV. Vasárnap – 4. gyertya
Az agg Simeon és Anna
próféta sok-sok éven keresztül várták a
messiást türelemmel és békés szívvel.
Hatalmas dolog volt számukra amikor

végre megpillanthatták a kis Jézust
anyukájával és apukájával együtt.
A kezükbe vették és nagyon hálásak
voltak Istennek, mert tudták, hogy
Jézus a legnagyobb ajándék, nem csak
nekik, de az egész világ számára is.
Nagyon boldoggá tette őket Jézus
megérkezése és közelsége.
Ige: Íme, volt Jeruzsálemben egy
Simeon nevű igaz és istenfélő ember.
Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek
volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a
Szentlélektől, hogy addig nem hal
meg, amíg meg nem látja az Úr
Fölkentjét. A Lélek indítására a
templomba ment. Amikor a szülők a
gyermek Jézust bevitték, hogy a
törvény előírásának eleget tegyenek,
karjába vette és áldotta az Istent
ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el,
Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet,
melyet minden nép színe előtt
készítettél, világosságul a pogányok
megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” … Volt egy Áser
törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen
öreg volt. Már nyolcvannégy esztendős
volt. Nem hagyta el a templomot soha,
éjjel-nappal böjtben és imádságban
szolgált. Ebben az órában is odajött,
dicsőítette az Istent, és beszélt róla
mindenkinek,
aki
csak
várta
Jeruzsálem megváltását.
Imádság: Köszönjük Jézus, hogy már
ennyire közel lehetünk hozzád! Már
nagyon várjuk születésed ünnepét.
Kérlek adj türelmet nekünk, hogy
megőrizhessük a családunk békéjét!
Kérlek erősítsd kölcsönös szerete-

tünket, hogy megszülethessél közöttünk
és bennünk! Add, hogy el ne
feledkezzünk rólad a külső készülődés
utolsó napjaiban sem. Áldd meg a
magányos embereket is, hogy ők is
érezhessék a Te végtelen szereteted
melegét és közelségedet! Ámen!
Feladat: Imádkozz a családodért és
azokért is akiket kevesen szeretnek!
Légy nagyon segítőkész és őrizd a
békét! Törekedj a kölcsönös szeretetre, hogy Jézus megszülethessen
köztetek! Becsületesen tedd a
kötelességeidet!

Advent
Harangok nyelvén
Angyalok hintáznak,
hangtalan pelyhek
időznek lebegve…
Nesztelen a szél,
némán lélegezve,
megtorpan a csend
is egy áldott percre…

Az este kedve
Suttog az Este,
vajon, mi lelte?
Hópihe kedve
tegnap belepte,
izgul a lelke…
Karácsony szentje
elközeledve,
felé tart egyre,
ünnepelve…
(A verseket Pápai Ildikó írta)

