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„Az Ige testté lett, és köztünk lakott” (Jn 1,14) 
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 „Isten fényesség, és megtalálhatják, akik tiszta szív-
vel keresik őt. E keresésnek a képviselői a mágusok, 
akiket a csillag elvezetett Betlehembe (vö. Mt 2,1-12). 
Számukra Isten világossága útként mutatkozott, mint 
csillag, amely végigvezet a felfedezés teljes útján. A csil-
lag Isten türelméről beszél, melyet szemünk iránt tanú-
sít, mert szemünknek hozzá kell szoknia az ő ragyogásá-
hoz. A vallásos ember úton van, s készen kell lennie ar-
ra, hogy engedje magát vezetni, hogy kilépjen önmagá-
ból és megtalálja Istent, aki mindig más, mint amilyen-
nek az ember képzeli. Istennek e figyelmessége az em-
beri szem iránt bizonyítja, hogy amikor az ember köze-
ledik őhozzá, az emberi világosság nem tűnik el Isten mérhetetlen fényességében, 
mint ahogy hajnalban eltűnnek a csillagok, hanem annál fényesebb lesz, minél köze-
lebb kerül a fényforráshoz, mint ahogy a tükör is visszatükrözi a ragyogást. A Jézus-
ba, az egyedüli üdvözítőbe vetett hit  az állítja, hogy Isten teljes világossága összpon-
tosul benne, annak »fényességes életében«, akiben feltárul a történelem kezdete és 
vége. Nincs emberi élet, nincs Isten felé vezető út, amely ne tudná befogadni, s 
amelyet ez a világosság ne tudna megvilágosítani és megisztítani.” 
 

(Idézet a Szentatya „Lumen Fidei” kezdetű enciklikájából) 



Az advent a karácsony előkészületi időszaka. A várakozás és a bűnbánat ideje. A várakozásban 
már benne van az öröm forrása, Jézus születésének közelsége. Az előkészületi idő ugyanakkor a 
bűnbánatot is magába foglalja, Jézussal való találkozásra a bűnbánat készít fel minket. A Krisz-
tusvárás örömének, és a fogadására készülő bűnbánatnak a kettőssége adja meg az advent igazi 
jellegét. 
 

Az advent egyik jelképe az adventi koszorú, melynek elhelyezését, illetve a gyertyagyújtást külön 
ünneppé tehetjük a következő sorokkal: 
 
Első gyertya meggyújtása: 
Te öntesz belénk reményt, megbántott 
Jó Atyánk, 
Nehogy a pusztulás réme várjon miránk. 
Élő reménységünk hirdeti a gyertya, 
Várva várunk Téged, világ Megváltója. 
 
Második gyertya meggyújtása: 
Ébredez a remény, és szívünk átjárja. 
Mert közelebb van váltságunk nagy napja. 
Növekvő reményünk két gyertya hirdeti. 
Szemünkön át lelkünk megtérésre inti. 
 

Adventi gyertyagyújtás 

Harmadik gyertya meggyújtása: 
Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássunk, 
Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk. 
A harmadik gyertya serkent, buzdít minket, 
Hogy feléd fordítsuk, szívünket, lelkünket. 
 
 
Negyedik gyertya meggyújtása: 
Készületre biztat a negyedik gyertya, 
Gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja. 
Lelkünk legyen Jézus, kis Betlehem Néked, 
Hogy igaz karácsonyt ünnepeljünk Véled. 

Szentcsalád-járás 
A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A szállást kereső Szent 
Család tiszteletére 9 család összeállt, hogy december 15-től karácsony estéig naponta felváltva 
a Szent Családnak, illetve a Szent Családot ábrázoló képnek szállást adjanak. A hívek minden 
nap más házhoz vittek egy a Szent Családot ábrázoló képet, majd együtt imádkoztak, énekeltek 
és kisebb szertartásokat mutattak be körülötte. A népszokás arról a bibliai eseményről emléke-
zik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást keres-
tek maguknak. 
 
Karácsonyi kántálás 
A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevezték, de néhol 
kóringyálás, pászlizás, mendikálás, angyali vigasság néven emlegették. 
 
Karácsony vigíliáján vagy az előtte levő adventi időszakban a köszöntők karácsonyi énekeket 
énekelve járták végig a falut. Engedélykérés után az ablak alatt vagy a házban énekeltek egy 
vagy több éneket. A kántálásért a gyerekek, fiúk, lányok régen diót, almát, bélest, perecet, ma-
dár alakú kalácsot kaptak, amit tarisznyába, zsákba gyűjtöttek. A házigazda szénát szórt az 
ablak alá, hogy a gyerekek azon kántáljanak, a szénát később a tyúkólba vitték, hogy a tyúkok 
jobban tojjanak. Különböző korcsoportok jártak kántálni, általában délben kezdtek járni a gye-
rekek, majd délután a fiatalok és késő este a házasemberek.  
 
A kántáló énekek közül a legrégebbi a Csordapásztorok kezdetű, melynek első ismert alakja a 
Cantus Catholici 1651-es egyházi énekgyűjteményben is szerepel. 
 

Karácsonyi népszokások 



Jeles napjaink 

december 28. 
Zenés irodalmi est 
 

A martinkertvárosi templomban az  esti szentmise után 
ismét összegyűlhetünk azért, hogy a karácsony  elmúltával 
az ünnep emelkedettségét, magasztosságát, szépségét  
felidézzük és őrizzük a művészetekkel is.  Menjünk mi is 
Betlehembe – hirdeti a Cantando  kamarakórus és a Kiss 
család műsorának címe. A  magas színvonalú előadás zenével, versekkel és énekkel   fejezi ki 
valamennyiünk érzéseit, a Kisjézus születése fölötti közös örömünket. Évről évre többen 
vagyunk, akik számára a karácsonyhoz a templomi zenei műsor is hozzátartozik, és várunk 
mindenkit, hogy még többen legyünk. 

december 15. 
Szeretetebéd 
 

Az eddigi gyakorlatot folytatva a martinkertvárosi szentmi-
se után előáll a busz, és viszi Görömbölyre az egyházközsé-
geink idős embereit, akik az idei disznótoros ebédre meghí-
vást kaptak. Mivel a nyersanyag, az előző nap levágott ser-
tés  mennyisége és a terem befogadóképessége is véges, 
évről évre mások vehetnek részt ezen  a szeretetebéden. A 
kulcsszó a szeretet, reméljük, ugyanolyan szeretettel fogadják a meghívást, mint amilyennel 
az ebéd készül. Köszönjük azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik évente idejüket, 
munkaerejüket nem kímélve előállítják a vasárnapi disznótoros ebédet! 

december 14. 
Disznóölés 
 

Ha esik, ha fúj, a disznó kimúlik ezen a szombaton. Reggel 
hétre várjuk az állat fogadására, perzselésére mindazokat, 
akik szeretnének részt venni ebben a ősi rituáléban. Várjuk 
a hozzáértő férfiakat, akik tudják, mit kell ilyenkor tenni, 
vagy most szeretnék megtanulni, milyen is egy igazi disznó-
tor! Várjuk az asszonyokat, hölgyeket, lányokat, hiszen a feldolgozás során egész napos 
munka vár rájuk! Elkésni nem lehet, mivel  a késői estebédig folyamatos a munka, minden 
segítő kézre szükség van! 

Gyászba borult napunk megújult, 
Siralmas óesztendőnk elmúlt, 
Szívünk teljes víg örömmel, 
Mert óesztendőnk ezennel 
Megújult. 
 

Erdők, mezők gyászba borultak, 
Téli hideg miatt nem szóltak, 
De más teremtett állatok, 
Valakiket nézek, látok 
Örülnek. 

Jertek, mi is lássuk Urunkat, 
Hajtsuk meg előtte magunkat, 
Hogy többször is ily időkre, 
Holnapokról esztendőkre 
Virradjunk! 
 

Virrasszon fel, sok jót árasszon, 
Minden bajt tőlünk távoztasson, 
Bor, búzával ékesítsen, 
Határink áldással hintsen, 
Bővítsen! 

Újévi 

köszöntő 



 
 
 
  

December  

01. vasárnap 
Advent I. vasárnapja 
Elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők bemutatása 

02. hétfő MK: Hajnali mise  6:00 

03. kedd MK: Hajnali mise  6:00 

04. szerda MK: Hajnali mise  6:00 

05. csütörtök  

06. péntek MK: Hajnali mise  6:00 

07. szombat MK: Hajnali mise  6:00 

08. vasárnap Advent II. vasárnapja   

09. hétfő SZ: Hajnali mise  6:00  Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

10. kedd SZ: Hajnali mise  6:00 

11. szerda SZ: Hajnali mise  6:00  

12. csütörtök  

13. péntek SZ: Hajnali mise  6:00  MK: Adventi lelkigyakorlat 18:00 

14. szombat 
SZ: Hajnali mise  6:00  MK: 7:00-től egészen estig: disznóölés 
    MK: Adventi lelkigyakorlat 18:00 

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

16. hétfő G: Hajnali mise  6:00 

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

18. szerda G: Hajnali mise  6:00 

19. csütörtök  

20. péntek G: Hajnali mise  6:00   

21. szombat G: Hajnali mise  6:00 

22. vasárnap Advent IV. vasárnapja 

23. hétfő MK: Hajnali mise  6:00 

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

25. szerda 
URUNK SZÜLTÉSE  Vasárnapi miserend 
    Pásztorjáték a szentmisékhez kapcsolódóan 

26. csütörtök SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ 

27. péntek SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA 

28. szombat MK: 19:00 „Menjünk mi is Betlehembe!” zenés irodalmi est  

29. vasárnap A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF 

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

28. hétfő  

Ünnepi naptár 
2013. advent 

A naptár csak az ünnepi időszakra jellemző szertartásokat, eseményeket tartalmazza, a szokásos hétköznapi és vasár-
napi 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! 


