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Kedves Olvasó! 

 

Egyházközségi hírlevelünkkel, melynek most legelső számát 
tartja kezében, évente négy alkalommal fogunk jelentkezni, 
mindig az év egy jeles időszakához kapcsolódóan – ez ezúttal 
az egyházi év kezdőnapja, de ugyanígy érkezünk majd Hamva-
zószerdán, a Szentháromság vasárnapján valamint Szűz Mária 
mennybevételének ünnepén is, hogy az előttünk álló időszakhoz gyakorlati tudniva-
lókkal és némi lelki táplálékkal szolgáljunk. 
 

Címében – sőt, még oldalainak számában is – a négy templomra és az évi négyszeres 
megjelenésre utaló kis kiadványunk egyik fontos célja, hogy a martinkertvárosi és az 
onnan oldallagosan, illetve fíliaként ellátott egyházközségek híveihez együttesen 
szólva erősítse az együvé tartozás érzését és a megfelelő előzetes tájékoztatás révén 
mindenkinek lehetőséget teremtsen a közös programokba való bekapcsolódásra. 
 

Minthogy kiadványunkkal minél többeket, így a templomba nem vagy csak ritkán 
járó híveket is meg kívánjuk szólítani, kérjük, miután elolvasta, adja tovább család-
tagjainak, barátainak, ismerőseinek! 

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál or-
szágának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. (Iz 9,1) 
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az 
uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök 
Atya, Béke Fejedelme. (Iz 9,5) 

A martinkertvárosi, szirmai,  görömbölyi és kistokaji 
római katolikus egyházközségek hírlevele 

 

2010. advent  
 

Karácsonyi készület a Család évében 
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Advent négy vasárnapján este minden fényt eloltunk, hogy 
csak egy - és minden vasárnap eggyel több - gyertya fénye 
világítson. Minden alkalommal először Keresztvetés majd a 
"Harmatozzatok égi magasok ..." éneket énekeljük el. 
 
CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus, első eljöveteled, születé-
sed megünneplésére készülünk, hogy tetszésedre lehessünk 
karácsonykor. Kérünk, fogadd kéréseinket!                                                                           
 
CSALÁDTAGOK: 
 - hogy megtarts bennünket hitünkben, hallgass meg, Urunk! 
 - hogy kegyelmi ajándékokkal megerősíts, 
 - hogy tevékeny szeretetben megerősíts 
 - hogy rátalálhassunk a hozzád vezető útra, 
 - hogy családunkban mindenkor meglegyen az egyetértés 
 
I. vasárnap: Lk 1,26-38 
II. vasárnap: Lk 3, 1-6  
III. vasárnap: Fil 4,4-7 
IV. vasárnap: 1 Tessz 5,16-24 
 
Mi Atyánk... Üdvözlégy... 
 
CSALÁDANYA: Add, Urunk, az adventi esték vigyenek közelebb bennünket a bet-
lehemi jászolhoz, és ott a Boldogságos Szűz Anya örömével és szeretetével kö-
szönthessünk Téged! Ki élsz, uralkodol és szeretsz, Isten, mindörökké! Ámen. 

Gyertyagyújtási szertartás 

A csillagok alatt az út 
fagyos hósivatagba fut. 
Szél kavarja a tél havát. 
Szállást keres a Szent Család. 
S nem fogadja be Betlehem 
lakói közül senki sem. 
Gyújtsál a szívedben szelíd 
mécsest s világíts te nekik. 
Az irgalom és az öröm 
énekeljen küszöbödön. 
Vannak árvák, bénák, vakok, 
akiknek sorsuk elhagyott. 

Ó, ők is szálláskeresők, 
lásd bennük az Üdvözítőt, 
ki anyja méhében pihen, 
s nem fogadja be senki sem. 
Század századra hömpölyög. 
Ez a jelkép olyan örök. 
Kietlen, vak az éjszaka 
s ember embernek farkasa... 
Lángoljon benned szeretet, 
és csókold fel a könnyeket, 
Szállást keres a Szent Család, 
tárd ki a lelked ajtaját. 

Ölbey Irén: 
   Szállást-keresők 



december 11. 
Disznóölés 
 

Az advent III. vasár-
napja előtti szom-
baton kerül sor a 
martinkertvárosi 
plébánia udvarán másodszor megrende-
zett, vagyis immár hagyományos disznó-
ölésre. Reggel 7:00 órától várjuk a vá-
gásra ítélt hízó feldolgozására és elfo-
gyasztására egyházközségeink minden 
tagját. 

december 12. 
Maczkó Mária 
 

Tavalyi karácsonyi kon-
certje után a neves nép-
dalénekesnő ebben az 
évben is elfogadta meghí-
vásunkat: a Martin-
kertvárosban ½ 12 órakor 
kezdődő vasárnapi Szentmisén énekel. 

december 12. 
Szeretetebéd 

 

Ahogy  tavaly  a 
Martinkertvárosban, 
az  idén Görömbö-
lyön  kerül  sor   a 
meghívott idősek megvendégelésére – az 
előző napi disznóölés „eredményéből”. 
Fellép Madarász Katalin nóta- és nép-
dalénekesnő. 

december 29. 
Zenés irodalmi est 
 

„Menjünk mi is Betle-
hembe!” címmel ka-
rácsonyköszöntő ze-
nés irodalmi estet 
tartunk a martin-
kertvárosi templomban Timkó Eszter 
színművésznő, Kiss Kamilla fuvolamű-
vésznő és további zeneművészek közre-
működésével. 

december 26. 
Szent Család vasárnapja – „A Család Évének” kezdőnapja 
 

A Szent Család vasárnapját minden évben a karácsonyt követő 
első vasárnap ünnepeljük, az idei azonban egyben a Magyar 
Katolikus Püspöki konferencia által, a család értékeinek felmu-
tatása,  intézményének erősítése  jegyében  meghirdetette  a 
2011. Szent Család ünnepén lezáruló „A Család Éve” kezdőnapja 
is. 
 

Egyházközségeinkben erre a napra várjuk a 2010-ben há-
zasságuk 25. vagy 50. évfordulóját ünneplő házaspárok 

jelentkezését, hogy őket a szentmisén külön köszönthessük, 

példájukat fiataljaink elé állíthassuk! 

Jeles napjaink 



 
 
 
 
  

November   

28. vasárnap Advent I. Vasárnapja 

29. hétfő MK: Hajnali mise  6:00 

30. kedd MK: Hajnali mise  6:00 

December   

1. szerda MK: Hajnali mise  6:00 

2. csütörtök   

3. péntek MK: Hajnali mise  6:00 

4. szombat MK: Hajnali mise  6:00 

5. vasárnap Advent II. Vasárnapja 

6. hétfő Sz: Hajnali mise  6:00 

7. kedd Sz: Hajnali mise  6:00 

8. szerda Sz: Hajnali mise  6:00 

9. csütörtök   

10. péntek Sz: Hajnali mise  6:00 

11. szombat Sz: Hajnali mise  6:00 MK: 7:00-től egészen esti Disznóölés 

12. vasárnap 
Advent III. Vasárnapja MK: 11:30 szentmise Maczkó Mária közreműködésével 
   G: 13:00 órától „Szeretetebéd” Madarász Katival 

13. hétfő G: Hajnali mise  6:00 

14. kedd G: Hajnali mise  6:00 Betegek karácsonyi gyóntatása 

15. szerda G: Hajnali mise  6:00 

16. csütörtök     

17. péntek G: Hajnali mise  6:00  MK: Lelkigyakorlat 18:00 

18. szombat G: Hajnali mise  6:00  MK: Lelkigyakorlat 18:00 

19. vasárnap Advent IV. Vasárnapja  

20. hétfő MK: Hajnali mise  6:00  Sz: Lelkigyakorlat 18:00 

21. kedd MK: Hajnali mise  6:00  Sz: Lelkigyakorlat 18:00 

22. szerda MK: Hajnali mise  6:00 

23. csütörtök   

24. péntek 

25. szombat Vasárnapi miserend, pásztorjáték a szentmisékhez kapcsolódóan 

26. vasárnap Szent Család Vasárnapja, „A Család Évének” kezdőnapja   

27. hétfő   

28. kedd   

29. szerda MK: 19:00 „Menjünk mi is Betlehembe!” Zenés irodalmi est 

30. csütörtök   

31. péntek 
G: Egyházmegyei Szentségimádási nap 
Évvégi Hálaadás:  G :15:00 | Sz: 16:30 | MK: 18:00 

Karácsony vigíliája  K: 18:00 | G: 21:00 | Sz: 22:30 | MK: 24:00 

Ünnepi naptár 
2010. advent 

A naptár csak az ünnepi időszakra jellemző szertartásokat, eseményeket tartalmazza, a szokásos 
hétköznapi és vasárnapi szentmiséket nem, azokra a szokott időpontokban kerül sor. 

Ha elolvasta, adja tovább! 

MK = Martinkertváros 

Sz = Szirma 

G = Görömböly 

K = Kistokaj 


