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 „Az Ige volt az igazi világosság, amely minden em-
bert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, álta-
la lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdoná-
ba jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, 
azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legye-
nek.” (Jn 1,9-12) 

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

 

2011. advent  
 

Karácsonyi készület 
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 „Valaha a paradicsomi létben, ünnep volt az em-
ber minden napja, minden perce, hiszen örökkévalóságban élt, együtt Istennel. 
Ahogy süllyedt az ember, váltak ünnepei egyre ritkábbakká, egyre üresebbekké. 
 Mert az ünnep: kiemelkedés, fölszárnyalás az alantasból, a térből az időből, az 
életből — a létbe. Abbahagyása minden tevékenységnek, magunkba fordulás, meg-
tisztulás, szellemivé válás. 
 Az ünnep: szabadság. Megszabadulás minden nyűgtől. S ha ebből szabadulunk, 
éppen az az ünnep. Nem vigasság, zabálás, ivás, tombolás az ünnep, nem csinnadrat-
ta, nem. Hiszen, ha így volna, nem volnának komor, szomorú, de mégis felemelő ün-
nepek. 
 Az ünnep: csend. Megállás. Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan ujjongás, né-
ma zokogás. Mosoly a könnyek között. Könny a mosolyban. Ahogy a felkelő, lenyug-
vó Nap ragyog át a felhők résén, az ünnep az a pillanat, amikor álomnak érezzük a 
valóságot. És valóságnak azt, ami láthatatlan, megfoghatatlan...” 

 

(Kodolányi János: Égő csipkebokor) 

Jézus világrajöttének helye a betlehemi 
Születés templomában 

Betlehem városa ma 



Ima: Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Szálljon 
szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezünket. Karácsony ünnepén Te légy vendé-
günk: Jóság, Szeretet! 
 

A család egy tagja felolvassa a karácsonyi evangéliumot (Lk 2,4-20), eközben gyújtsuk meg a 
gyertyát, mely az örök Fény születését jelképezi. 
 

Ének: Dicsőség mennyben az Istennek!  
 

Imádkozzuk együtt:  
Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy a világba jöttél, hogy segítsd az embert és megmu-
tasd a helyes utat. Bocsásd meg, ha elfeledkeztünk róla, hogy eljöveteled valóban oly döntő. 
Engedd megtapasztalnunk, hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Költözz be ma országunkba, há-
zunkba és szívünkbe. Ámen 
Ének: Mennyből az angyal  
 

Forduljunk kéréseinkkel Istenünkhöz:  
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Benne élet volt, és az élet volt 
az emberek világossága. Köszönjük Istenünk, hogy megvilágosítasz bennünket életünk minden-
napjaiban!  
Krisztus Urunk, Isten örök Igéje! Földre szállva örömmel árasztottad el a világot, vidámítsd 
meg szívünket folytonos látogatásod kegyelmével! – Hallgass meg Urunk!  
Te születéseddel szorosabbra fontad a családi köteléket, tedd tökéletessé családjaink egységét!  
Bocsásd meg az egymás iránti szeretetlenségeinket, mulasztásainkat.   
 

Ima: Kérünk, Urunk, Istenünk, adj rendíthetetlen szilárd hitet nekünk, akik megvalljuk Egyszü-
löttedet: a dicsőségben veled egy örök Istent, aki valóságos emberként született Szűz Máriától. 
Add, hogy a hit fénye, amely lelkünket eltölti, tetteinkben is megnyilvánuljon.  
Ámen.  
Ének: Fel nagy örömre! Ma született... 
 

Az ima végén felelevenítve egy népszokást, vágjunk fel egy almát annyi cikkelyre, ahányan ösz-
szegyűltünk, és fogyasszuk el, mint összetartozásunk jelképét! 

Családi gyertyagyújtás Szentestén 

Ülök életunt szobámban,  
hideg teát kavarok…  
Körülöttem fájás-félés  
ködhálója kavarog.  
Kikelek tikkadt helyemből,  
kinyitom az ablakot  
s megpillantok odakint egy  
igéretes csillagot.  
Ó ha most mindent 
itthagynék,  
mennék a csillag után,  
mint rég a három királyok  
betlehemi éjszakán!  
Gépkocsin, vagy teveháton – 
olyan mindegy, hogy hogyan!  

Babits Mihály: 
   Csillag után 

Aranyat, tömjént és mirrhát  
vinnék, vinnék boldogan.  
Mennék száz országon át, míg  
utamat szelné a vám.  
„Aranyad tilos kivinni!”  
szólna ott a vámos rám.  
„Tömjéned meg, ami csak van,  
az mind kell, az itteni  
hazai hatalmak fényét  
méltón dicsőíteni.”  
Százszor megállítanának, –  
örülnék, ha átcsuszom:  
arany nélkül, tömjén nélkül  
érnék hozzád, Jézusom! 

 
 
 
 
 
Jaj és mire 
odaérnék,  
hova a csillag vezet,  
te már függnél a kereszten  
és a lábad csupa seb,  
s ahelyett hogy bölcsőd köré  
szórjak tömjént, aranyat,  
megmaradt szegény mirrhámmal,  
keserüszagu mirrhámmal,  
kenném véres lábadat.  



december 10. 
Disznóölés 
 

Ismét advent harma-
dik vasárnapja előtti 
szombaton kerül sor 
a martinkertvárosi 
plébánia udvarán hagyományosan meg-
rendezett disznóölésre. Reggel 7:00 órá-
tól várjuk a vágásra ítélt hízó feldolgo-
zására és elfogyasztására egyházközsé-
geink minden tagját. 

december 18. 
Maczkó Mária 
 

Ebben az évben is 
elfogadta meghívá-
sunkat a neves nép-
dalénekesnő: a 
Martinkertvárosban ½ 12 órakor kez-
dődő szentmisén énekel. 

december 11. 
Szeretetebéd 

 

A tavalyi évhez ha-
sonlóan újfent 
Görömbölyön vendé-
geljük meg a meghí-
vott időseket – az 
előző napi disznóölés „eredményéből”. 

december 29. 
Zenés irodalmi est 
 

Akárcsak tavaly, a 
martinkertvárosi 
templomban ezúttal 
is zeneművészek ad-
nak elő „Menjünk mi 
is Betlehembe!” címmel karácsonykö-
szöntő zenés irodalmi estet. 

Karácsony 
 

 A szó hitünk, érzelmeink, gondolataink, érzékleteink 
mellett, minden korábbi tapasztalatunk, rétegzett, össze-
tett szimbólumok jelentéseit idézi fel. Várakozás, szere-
tet, Betlehem, kis Jézus, Megváltó, születés, család, öröm, 
ünnep, fény, meleg, együttlét, ajándékozás, odaadás – az 
év kivételes időszakáról származó közös kifejezéseink. 
  

 Ez a várakozás lehet kapkodó, feszült készülődés 
vagy lassuló elcsendesülés. 
 A fény: lehet külső fényár vagy a hit, a szeretet belső 
ragyogása, a belső fény győzelme az emberi sötétségen, félelmen, magányon, re-
ménytelenségen. 
 Az öröm: lehet tárgyiasult, anyagi és lehet lelki, hitbeli, megosztott, közösségi.
 Az ajándék: lehet anyagiakban bővelkedő vagy szeretetben elhalmozó. 
 A megszületés: a remény, hitünk ígéretének megszületése, öröm szeretteinkkel 
és minden rászorulóval, melynek eredményeként valóban megszentelt idő lehet 
a MI KÖZÖS KARÁCSONYUNK. 

Jeles napjaink 



 
 
 
  

November   

27. vasárnap Advent I. vasárnapja 

28. hétfő MK: Hajnali mise  6:00 

29. kedd MK: Hajnali mise  6:00 

30.   szerda  MK: Hajnali mise  6:00 

 

1. csütörtök   

2. péntek MK: Hajnali mise  6:00 

3. szombat MK: Hajnali mise  6:00 

4. vasárnap Advent II. vasárnapja MK: Elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők bemutatása 

5. hétfő Sz: Hajnali mise  6:00 

6. kedd Sz: Hajnali mise  6:00 

7. szerda Sz: Hajnali mise  6:00 

8. csütörtök   

9. péntek Sz: Hajnali mise  6:00 

10. szombat Sz: Hajnali mise  6:00 MK: 7:00-től egészen estig: disznóölés 

11. vasárnap Advent III. vasárnapja G: 13:00 órától „Szeretetebéd” 

12. hétfő G: Hajnali mise  6:00  K: 16:30 karácsonyi gyóntatás 

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

14. szerda G: Hajnali mise  6:00 

15. csütörtök     

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

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

18. vasárnap Advent IV. vasárnapja  

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

20. kedd MK: Hajnali mise  6:00  Sz: Lelkigyakorlat 18:00    G: Ökumen. karácsonyi készület 

21. szerda MK: Hajnali mise  6:00 G:  17:00 karácsonyi gyóntatás 

22. csütörtök   

23. péntek MK: Hajnali mise  6:00 

24. szombat 
Karácsony vigíliája  K: 18:00 | G: 21:00 | Sz: 22:30 | MK: 24:00 
   Pásztorjáték: K: 17:30 | G: 20:30 | Sz: 22:00 

25. vasárnap Urunk születése  MK: 11:00 Pásztorjáték 

26. hétfő Vasárnapi miserend 

27. kedd   

28. szerda  

29. csütörtök MK: 18:00 „Menjünk mi is Betlehembe!” zenés irodalmi est  
30. péntek A Szent Család ünnepe 

31. szombat Évvégi Hálaadás:  G :15:00 | Sz: 16:30 | MK: 18:00 

December 

Ünnepi naptár 
2011. advent 

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

MK = Martinkertváros 

Sz = Szirma 

G = Görömböly 

K = Kistokaj 

Szeretettel kérjük azokat a híveinket, akik ebben az évben még nem fizették be 
egyházi hozzájárulásukat, hogy szíveskedjenek azt rendezni, ezzel is kifejezve 

az adott plébániai közösséghez való tartozásukat! 


