
 

 

Advent reggeli dicséret 

 

Ím harsan feddő égi szó,  

Szívek homályán átható:  

Távozzatok káprázatok,  

Magasból Jézus ránk ragyog.  

Már kábult lélek talpra kelj,  

Tespedve többé ne heverj!  

Új csillag fénye tündököl,  

Fut minden bűn e fény elöl.  

A Bárány ím közénkbe jő,  

Felold minden bilincset ő.  

Minden szemek könnyezzenek,  

Bocsánatért úgy esdjenek!  

Ha fénylik újra majd az Úr,  

Vad félelem, ha ránk borul:  

Ne bosszulónk legyen s bíránk,  

Védő kezét terjessze ránk!  

Dicsérjük, áldjuk hangosan  

Az Atyaistent s egy Fiát  

S a Vigasztaló Lelket is,  

Most és örök időkön át! Ámen.  
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"... találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 
Lk.2:12  

Miközben karácsonyi képeket nézegettem, keresve olyat, amely 
méltó illusztrációja lehet e karácsonyi körlevélnek, akkor ke-
rült kezembe Simon András: "Csendes éj" című alkotása.  
 
Valaki megjegyezte: "Talán lenne alkalmasabb kép is, amely 
jobban kifejezi a karácsony lényegét, mert ezen a képen szinte 
alig látható a kis Jézus...".  

Igen, ... "alig látható" ... mennyire igaz! S ezek után már tud-
tam, hogy jobb illusztrációt nem is találhattam volna, mert éppen ez az, ami igazán 
hasonlít, - ez az "alig látható" momentum, - a XXI. század karácsonyaira.  

Sok minden utal a karácsony időszakában arra, hogy "itt a karácsony".Fenyőfákat 
állítunk, feldíszítjük otthonainkat, sütünk-főzünk, vendégségeket szervezünk, mi-
közben... - Jézus alig látható.  

Ajándékokat adunk és kapunk, szeretetünket próbáljuk kifejezni, miközben az ünne-
pünkben - Jézus alig látható.  

Régen még azt mondtuk gyermekeinknek, hogy a karácsonyi ajándékokat "Jézuska" 
hozza, (bár sohasem tartottam szerencsésnek ezt a beállítást, de) ma már inkább a 
"Santa Claus"-t emlegetjük, mert Jézus (már ebben a formában is) alig látható.  

Hová jutott a világ? Mi lett Jézus Krisztus születésnapjából, ahol Jézus már alig lát-
ható? S elgondolkodtam... valóban, ott az első karácsonykor is (úgy, amint az a cím-
lap képe is mutatja,) - Jézus alig volt látható.  

Bár érkezését az angyalok és a csillagok is hírül adták, érkezése mégis csak kevesek-
nek volt látható. Mert a világ (akkor is, éppúgy mint ma) szalad, tesz-vesz, intézke-
dik, teszi a fontosabbnál fontosabb teendőit, s közben megszülethet akár az Isten Fia 
is, de - ő alig látható.  

Mert őt keresni kell! - Igaz, ő keres minket, mint elveszetteket - mondja a teológia, - 
mégis az első karácsony tanúi csupán azok lehettek, akik keresték őt. Messze földről 
érkezve keresték őt a bölcsek, és keresték a pásztorok is: "... találtok egy kisgyerme-
ket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." - mondja az angyal a pásztoroknak. 
"...találtok..." - márpedig találni az talál, aki keres.  

Hát keressük mi is! Keressük meg a karácsonyunkban Jézust. Ne elégedjünk meg a 
karácsony körül kialakult értékes és kevésbé értékes szokásokkal, hanem keressük 
azt, aki miatt egyáltalán van karácsony. Keressük az ünnepben Jézus Krisztust, aki 
mint gyermek született meg, hogy emberi természetben élje azt az életet, amelyet az 
Atya adott nekünk embereknek és, hogy emberi természetében vigye végbe a mi 
megváltásunkat...  

"... találtok ..." mondja az angyal, nekem eszembe jut egy másik ígéret is, amelyet 
Jézus mondott: "Mert mindaz, aki kér, kap aki keres, talál és aki zörget, annak 
megnyittatik." Lk. 11:10  

Hiszem és vallom, hogy az angyal szava ma is aktuális. Sőt Jézus szava is megerősíti 
azt... Keressük tehát a Megváltót, s ne törődjünk bele, hogy karácsonyainkban Jézus 
alig látható...  

"... találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 



Névnapköszöntő 
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Szent Miklós 
 

Szent Miklós Anatóliában élt a 2-3. század fordulóján. Már életé-
ben szentként tisztelték, őt hívják segítségül a bajban. A nép Noel 
Babának mondta, vagyis „ajándékozó apának”. December 6-án a 
születésnapját ünnepeljük. Szent Miklós védőszentje lett tanulók-
nak, gyerekeknek, lányoknak, hajósoknak, foglyoknak, pékeknek, 
kereskedőknek, gyógyszerészeknek és jogászoknak.  
Myra és Konstantinápoly a 6. századtól kezdve nagy tiszteletben 
tartotta Szent Miklóst a görög, szláv és orosz ortodox egyházak-
ban. Oroszországnak máig a fő patrónusa. Az ortodox egyház iko-
nosztázain gyakran megtaláljuk az ábrázolásait. Myra városában, a 
főtéren Szent Miklós hatalmas szobra hirdeti a muzulmánok tiszte-
letét és megbecsülését az ókori nagyság iránt.  
A latinoknál csak később vezették be. Először Dél-Itáliában emlé-
keztek meg róla a 9. században, és három római bazilikában kapott 
szobrot. Németországba a görög Theofanu császárné révén, a 10. 
század végén került el a Mikulás-kultusz. A 11. század végére a 
normannok terjesztették Franciaországban és Angliában. Amikor 
1087-ben, Bari városában ereklyéit újratemették, egész Európában 
felvirágzott Szent Miklós tisztelete, így lett a keleti és a nyugati 
egyházak közös szentje.  
Ereklyéiből egy darabkát Szent István királyunk zsákmányként ha-
zahozott, s vele Miklós kultuszát is, amikor a görög császárral kö-
zös hadjáratában elfoglalt egy bolgár várost. A késő középkor óta a 
tizennégy segítő szent közé sorolják. Védőszentje lett tanulóknak, 
gyerekeknek, lányoknak, hajósoknak, foglyoknak, pékeknek, ke-
reskedőknek, gyógyszerészeknek és jogászoknak. A társaság ma 
már kissé furcsának tűnik, de valószínűleg a tanult embereket és a 
v é d t e l e n e k e t  f o g l a l j a  m a g á b a n .  
   
A Mikulás Európában gyakran az ördög, illetve tréfásan a kram-
pusz társaságában lép színre. Annak jelképeként, hogy a szent életű 
Miklós jóságával legyőzte a gonosz ördögöt, talán a fogva tartóit. 
Hazánkban ez a szokás mindössze 150 éve divatos.  
dr. Pregun István  
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 

 

Assisi Szent Ferenc 

Tégy engem békéd 
eszközévé 

Uram,  

tégy a béke eszközévé.  

hogy szeretetet vigyek oda,  

ahol gyűlölet van,  

hogy megbocsássak,  

ahol bűn van,  

hogy egyesítsek,  

ahol széthúzás van  

hogy igazságot hozzak,  

ahol tévedés van,  

hogy hitet vigyek,  

ahol sötétség van,  

hogy örömet vigyek oda,  

ahol szenvedés van  

   

Nem azért, hogy vigasztalód-
jam,  

hanem, hogy vigasztaljak;  

nem azért, hogy megértse-
nek,  

hanem, hogy megértsek  

nem azért, hogy szeressenek,  

hanem, hogy szeressek;  

csak ez a fontos,  

mert amikor adunk - kapunk,  

amikor megbocsátunk - bo-
csánatot nyerünk,  

amikor meghalunk - új életre 
kelünk 
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Rejtvény 

 

Novemberi  

Rejtvényünk 

Megfejtése: 

Szent Pál mivel ró-
mai állampolgár 
volt a jog szerint 
nem lehetett ke-
resztre feszíteni. 

Csak 4 megfejtés 
érkezett!!! 

 

Decemberi rejtvény 

Miért Betlehemben 
született Jézus és miért 

nem Názáretben? 

 

Beküldési határidő: 

December 21. 

 

 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

 
 

 

Hajnali szentmisék 

Újra itt az advent!  

Hétköznapi szentmiséink  

reggel 6 órakor kezdődnek!  

(elsőhétfő kivételével) 

 

 

Karácsonyi gyóntatási lehetőség december 21.-én 
délután 16 –19 óra között! 

 

Karácsonyi játék 

December 24-én délután  

3 órakor lesz! 

 

 

 

 

Áldott  

Karácsonyi  

ünnepeket  

kívánunk! 



„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  
Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 
 

Faxszám: 297-54-17 
 

www.szentmargit.hu 

 

A plébánia e-mail címei: 
ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@t-online.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Advent 

1. hét 

„Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr”. 
Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet 
szolgálatai (pl. a családban mindenki vállalhatnak egy-egy felada-
tot). 

2. hét 

„Készítsétek elő az Úr útját!”  

Saját lelkem számára: gyónás? - mások számára: a szeretetet  

(Jézust) adom a munkahelyen/iskolában; odalépek ahhoz, aki meg-
bántott; küldök egy lapot egy telefonhívást… 

3. hét 

„Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek...”  
Legyek az öröm hordozója a plébánián, a, hittancsoportban stb. 
Mindenkiről jót mondok! az egység örömét viszem oda, ahol egye-
netlenséget látok. 
 

4. hét 
 
„Istennél semmi sem lehetetlen”.  

Minden ellenkező látszat ellenére higgyem, hogy Jézus testet tud 
ölteni bennem, köztünk! Legyek a remény hordozója! Ne engedjek 
a félelemnek, a bizonytalanságnak, a rossz hangulatnak: Győzzem 
le jóval a rosszat - magamban, kapcsolataimban!  


