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BEVEZETŐ ÉNEK Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! (Iz 45,8)
OLVASMÁNY Sámuel, második könyvéből (2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
A szövetség ládája Mózes kora óta Isten jelenlétének jelképe volt és sátorban őrizték a
pusztai vándorlás után is. Dávid templomot akar építeni számára. Ezzel kapcsolatban kapja a jövendölést a Messiásról, aki az ő családjából származik. Elküldése befejezése lesz
azoknak a jótéteményeknek, amelyeket népével szemben Isten gyakorolt. Isten elővételezi
irgalmát és nem Dávid érdemeit jutalmazza.
Amikor Dávid király mára házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király
így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom,
az Úr ládája meg, sátorban lakik.”
Erre hátán ezt mondta a királynak:
„Tedd meg mindazt, amit szándékozol,
mert veled van az. Úr.”
Még azon az éjszakán történt, hogy
az Úr szózatot intézett Nátánhoz:
„Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az Úr: Te akarsz
nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy
népem, Izrael fejedelme légy. Veled
voltam minden vállalkozásodban, és
minden ellenségedet megsemmisítettem

előtted. Nagy nevet szereztem neked,
olyat; mint a föld nagyjaié. Népemnek,
Izraelnek is meghatároztam egy helyet,
és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik
majd, és nem fogják többé háborgatni.
A gonoszok sem szorongatják, mint
kezdetben, attól a naptól fogva, hogy
bírákat rendeltem népem, Izrael fölé.
Azért megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy
fölépíti (uralkodó) - házadat. Ha aztán
napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból származó
utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atyja leszek, ő meg a fiam
lesz. Házad és királyságod örökre
fennmarad színem előtt, és trónod
mindörökké szilárd marad.«”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!
Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről
nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: + „Irgalmam szilárdan áll mindörökké.” * Valóban, a te hűséged erős,
miként a mennybolt.
E: „Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.
Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.”
E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.«
Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.”
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 16, 25-27)
Az Ószövetségi jövendölések szó szerint többnyire csak Izraelre vonatkoznak. De ezekben
el volt rejtve Isten végleges szándéka, amely az evangéliumban kifejezésre jutott. Isten
minden embert meghív az üdvösségre, s Pál apostol ennek az egyetemes tervnek az eszköze: a pogányokat is el akarja vezetni az Isten előtti engedelmességre.
Testvéreim! Istennek hatalmában áll
megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten pa-

rancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté
tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak. Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által
örökkön-örökké! Ámen.

ALLELUJA Íme, az Úrnak szolgálóleánya: * legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1,38, 8)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Mt 1, 18-24)
Isten legnagyobb beavatkozása az emberi történelembe a Fiú megtestesülése. Az örök Fiú
beleszületik az emberiség családjába, azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének. A
hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának elfogadása mellett.
Abban az időben: Isten elküldte Gábor
angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A
szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket
fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak

trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem
lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: „Hogyan történhet meg ez,
amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek
száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt
hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt,
már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél
semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így
szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután
az angyal eltávozott.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Karácsonyi díszítés – kérjük, adományaival is támogassa.
 Adventi „roráte” szentmisék – hétfőn és kedden reggel 6 órától. Ezúton is köszönjük
az agapék megvalósításában áldozatosan dolgozó Szent Mónika-, Rózsafüzér-, Gerinctorna-, Karitász-, Csoportvezetők-, KÉK-, Családi- csoportoknak az önzetlen munkát! A hétfői és keddi reggelek különleges lehetőséget rejtenek magukban azok számára, akik még
nem válaszoltak a koránkelés egyedi kihívására; a munka reggel 5 órakor indul.
 Mindennapok lelkigyakorlata – Találkozó hétfőn este fél 6 órakor a hittanteremben.
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 Templomdíszítés – takarítás, kedden délelőtt 8 órától - szeretettel várjuk a Testvéreket a közös karácsonyi előkészítésre. Kisgyermekes családok számára különösen is ajánlott az egyházi életszínesítésére és a felelősségvállalás elmélyítésére.
 Elsőáldozás az Éjféli Szentmisén – Kedves Adél Médea testvérünk ünnepélyes felvétele a Katolikus Egyházba, mely a hitvallással és az első szentáldozással történik. A bérmálás szentségében többi felkészülőnkkel Pünkösd ünnepe kapcsán részesül.
 Az irodai nyitva tartás - december 22-től január 2-ig szünetel. Ebben az időben keresse
bizalommal közvetlenül a templomigazgatót: hess.sj@gmail.com; 30/465-7557.
 Családmegáldás a Dómban - Szeretettel várjuk a családokat a Dómba december 28-án,
vasárnap, Szent Család ünnepén. Ezen a napon a 18.00 órai szentmisét a püspök atya a
családokért ajánlja fel, majd a szentmise végén megáldja őket. Ezúton is biztatjuk a családokat, hogy jöjjenek erre a szentmisére. Kondé Lajos s.k.
A VÁROS ADOMÁNYA
id. Dr. Farkas László testvérünk képviselői kerete terhére, nagylelkűségéből, Szeged Város
1.000.000 Ft-tal támogatta templomunk belépőjének megvalósítását. Ezúton is köszönjük!
KARÁCSONY ELŐTTI GYÓNÁS
Templomunk papjai a Testvérek rendelkezésére állnak a szentmisékkel kapcsolatban és
külön megkeresésre is.
December 24-én a reggeli 7 órai szentmise kapcsán, valamint 10 és 12 óra között rendkívüli gyóntatási időben.
A reguláris szentmisék mellett a 24-i délutáni 5 órai szentmisén, valamint az éjféli
szentmise kapcsán is gyóntatunk.
URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE TEMPLOMUNKBAN
- December 24. szerda, Karácsony vigíliája: Szentmisék: reggel 7 és délután 5 órakor
/idősek Karácsony előesti szentmiséje/. Az éjféli szentmise előtt fél 12 órakor zenés áhítat.
- December 25. csütörtök, Karácsony ünnepe: éjféli szentmise, délelőtt 8 és 10 órakor
és este fél 8 órakor.
- December 26. péntek, Szent István vértanú: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 7 órakor.
- December 27. szombat: /Szent János apostol/: reggel 7 és este fél 7.
- December 28. vasárnap – Szent Család Vasárnapja: délelőtt 8 és 10 órakor és este fél
8 órakor. A szentmisékben megáldjuk a családokat.
- December 29 - 30: reggel 7 és este fél 7 órakor.
- December 31. szerda, az év utolsó napja /Szilveszter/: reggel 7 és délután fél 5 órakor
/Hálaadás/. Késő este, 11 – 12 óráig csendes szentségimádás, éjfélkor szentségi áldás.
- Január 1. szerda – Szűz Mária Isten Anyja – a Katolikus Egyházban kötelező ünnep: délelőtt 8 és 10 órakor, este fél 8 órakor.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Taizé-i imaóra – hétfőn este 8 órakor a Szent Ignác kápolnában.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
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ADVENTI KÉSZÜLET – A TEVŐLEGES OLDAL
 Alkohol-, dohány- és csoki pénz felajánlása – rászorulóink -, a Karitász jótékonyságának támogatására, saját magunk testi- és lelki egészsége javára. Kérjük, helyezze a perselybe /”Karitász” - felirattal, a templom bejáratától balra/ egy napi/heti cigarettapénzét,
vagy csoki, ill. italmennyiségének árát.
 Karácsonyi cipős doboz akció – egy cipős dobozba tegyen be gyerekeknek, fiataloknak
szánt édességet, tanszert, játékot, kisebb ruhadarabot. Tüntesse fel, hogy milyen nemű, ill.
hány éves gyermeket kíván megajándékozni és adja le a sekrestyében.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● December 22. hétfő: 600 + nagyszülők és Ilona l.ü; 1830 elhunyt barátokért ● December
23. kedd: 600 élő gyermekért és családjáért; 1830 Eszter felgyógyulásáért ● December
24. szerda: 700 -; 2400 éjféli mise ● December 25. csütörtök: 800, 1000 szentmise; 1930
szentmise ● December 26. péntek: 800 + Valér l.ü. ; 1830 elhunyt Pál és családtagok ●
December 27. szombat: 700 élő Jánosért; 1830 + szülők és + Marika l.ü.
[…] „Az örömről kell tanúságot tennünk. Hiszen a világ örömet keres. "Szent Ágoston
szerint, amikor hallják az említett szavakat, mindannyian kiegyenesednek, és a kezedre
néznek, hogy lássák, hoztál-e valamit neki, abból, amire vágynak.”. Mindannyian
vágyódunk a boldogság után. S ebben mindannyian egyformák vagyunk. Mindenesetre az
a jó, aki jó a boldogság-keresésem számára, és az a rossz, aki nem nyújtja a boldogság
reményét. De nem szeretnénk az örömet, ha valami titokzatos módon nem lenne róla
valamiféle ismeretünk. Ha nem ismernénk, s nem boldogságra teremtettünk volna, nem
szeretnénk azt. Az emberi szívnek ez az öröm utáni vágya az a hely, mely természetesen
nyitott a boldog hitre. […]
[…]A szelídség/türelem görög megfelelője (epieikès) olyan magatartás, melyben benne
van az irgalom, a megbocsátás és a nyitottság képessége.
A keresztények tanúságot tesznek az örömről, amikor ezeket a magatartási formákat gyakorolják, amikor elkerülik a felesleges kesergést és panaszkodást a világgal és egymással
való dialógusukban. Amikor bizalmat árasztanak, s ezzel követik Istent, aki esőt hullat
igazra és gonoszra egyaránt. S általában, a boldog ember nem keserű. Nem érzi szükségét,
hogy mindenbe belekössön. Képes a dolgokat összefüggéseiben látni, mert ismer valami
sokkal nagyobbat. VI. Pál pápa az Örömről szóló apostoli levelében, melyet pápasága
utolsó évében írt, beszél az „emberek és dolgok pozitív megjelenési módjáról, mely annak
a következménye, hogy a Szentlélek megvilágítja az emberi lelket.” […].
/P. Raniero Cantalamessa OFM ádventi beszédéből/
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