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Az ötödik te magad légy…… 
Advent következi. Ez az idő számomra aktív 
várakozás a nagy találkozásra Jézussal. 
Advent szó szerint eljövetelt jelent. Jézus első 
eljövetelére emlékezünk, és második eljövetelét 
várjuk.  
- Először Mária és József találkoztak az újszülöttel. 
Ezután egész életüket átszövi a tény: Jézus 
belépett az életükbe. Nem ismerjük életük minden 
pillanatát, de az biztos, hogy barátságban voltak 
egymással (együtt mennek Egyiptomba, 
Názáretbe, a jeruzsálemi zarándoklatra), 
barátságosan fogadták a pásztorokat, a bölcseket, 
Simeont és Annát is. 
- Majd a pásztorok keresték fel az újszülött Jézust. 
És rögtön tovább is adták a jó hírt! „És mindnyájan, 
akik hallották, csodálkoztak azon, amit a pásztorok 
beszéltek nekik.” (Lk 2,18) 
- Ezután következett a napkeleti bölcsek hódolata. 
Az ő tanúságtételük sem maradt titokban, de 
sajnos Heródes nem lett a barátjuk. 
- Negyven napos korában az agg Simeon és Anna 
prófétaasszony vehette karjába a gyermeket. A 
keleti szertartású egyházak úgy nevezik a 40. 
napot: a találkozások ünnepe. Hogyan történt 
Anna prófétaasszony találkozása? „És beszélt róla 
mindazoknak, akik várták Izrael megváltását.” (Lk 
2,38) Ez az özvegyasszony barátkozása. 
- És ki az ötödik a barátkozás sorban? Lehetne 
gondolkodni a 12 éves Jézus találkozásáról, a 
felnőtt Jézus találkozásairól. Egészen Saulig, a 
megtérő Pálig, akinek megjelent Jézus. 
Mindezeket azért írták le, mert Jézus ma is él. Ma 
is találkozni akar. Most én következem. 
Találkoztam már vele az Igében, a szentségekben, 
az imádság erejében, a katolikus közösségekben, 
a szegény emberek személyében. 
Mindegyik találkozás, mind az öt barátkozás, 
szinte válasz korunk kérdéseire! 
A család éve van: Mária az édesanya. 
Mindannyiunk égi édesanyja. József a családapa, 
egyházunk védőszentje 

A pásztorok a szegény és lenézett emberiséget 
képviselték.  
A napkeleti bölcsek az idegeneket, a más 
vallásúakat.  
Simeon és Anna a hitükben kitartó, hitükért már itt 
a földön jutalmat kapó embereket.  
Én kortársaimnak lehetek élő tanúja. És szeretnék 
hiteles tanú lenni. 
Menyire ki van éhezve korunk, a szépre, jóra, 
lelkiekre? És szinte csengenek a fülemben a Biblia 
utolsó könyvének utolsó sorai, a küldetés: „Én 
Jézus küldtem el angyalomat, hogy előttetek 
tegyen tanúságot. …. És aki hallja az is mondja: - 
Jöjj el! – Aki szomjazik, jöjjön: és aki akarja, 
merítsen ingyen vizet az élet vizéből!” (Jel 22,16) 
Igen, én akarom, keresem saját boldogságomat, 
lelki békémet, és szeretném, ha minél több ember 
részesülhetne ebből a hitbeli örömből. 
Egy találkozáshoz két oldal kell. Jézus személye 
adott. Ő nincs közelebb, vagy távolabb. Ma is 
kopogtat szívünk ajtaján. Ezernyi jelet küld ma is, 
ha nem is éppen angyali ének, vagy fényes csillag 
jelzi, de megszólal szívünkben. Ahogy Annának és 
Simeonnak sugallta, hogy menjen a templomba, 
nekünk is sugallja: ma különösen gyere a 
templomba. És ne feledd otthon ajándékodat, hozd 
el kíváncsi és nyitott szívedet. Meglátod csoda fog 
történni lelkedben. Megnyílik szemed egy új 
világra. 
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Mt 10,8) 
Sok hitbeli örömet kaptam eddigi életemben, 
sokszor átéltem belülről, szinte melengette 
szívemet. És ebben a szent készületi időben újból 
meg szeretném élni. 
Adja meg az Úr ezt a látó szemet mindenkinek, 
lássunk egy jobb, szeretőbb, boldogabb, 
békésebb világot, és lássuk meg a hozzá vezető 
utat is. Így legyen felkészülésünk az idei advent 
ideje egy bensőséges nagy találkozásra, a 
karácsonyi ünnepig! 

Zoltán atya

  



Adventi programjaink 
-  Adventi koszorúkötés 
December 1, szombat: 15 órakor 
koszorúkötés lesz a plébánián. A szombati 
munkanap miatt lesz délután! Hozzájárulás a 
költségekhez: 600 Ft/ koszorú! - Mivel nem 
sikerült elérni, hogy ne legyen zaj ezen a 
szombaton a főtéren, a szombat esti 18 órai 
mise, és így az első gyertyagyújtás is a 
plébánia emeleti termében lesz. 
- Rorate szentmisék. 
Adventben minden hétköznap lesz hajnali, ún, 
roráte szentmise templomunkban, hétfőtől 
szombatig. Reggel 6.30 órakor! A szentmisék 
befejezése körülbelül 7.05-kor lesz. 
Gyertyafényes szentmisék. napi 
gondolatokkal, szép énekekkel! Nagyszerű 
lehetőség ez munkakezdés, vagy 
iskolakezdés előtt! 
- Ökumenikus gyertyagyújtás 

December 9, délután 16.30, adventi 
ökumenikus gyertyagyújtás lesz a főtéren, a 
történelmi egyházak képviselőivel. 
- Mikulás ünnepség 
December 9-én, vasárnap, a 9 órai mise után 
lesz a plébánián a Mikulás ünnepség.  
- Karácsonyi ajándékkészítés gyerekeknek 
December 16, vasárnap a 9 órai mise után a 
plébánián, körülbelül 12.30 óráig! 
- Karácsonyfák, betlehem felállítása 
Segítőket hívunk és várunk: december 21, 
péntek este 6 órakor! 
- Mézeskalács sütés a plébánián 
December 22, szombat. Két csoportban. 
Délelőtt 9-12 között családoknak, 
gyerekeknek. Délután 2-től 5-ig felnőtteknek, 
nyugdíjasoknak. Erre előzetese jelentkezést 
kérünk! Sekrestyében feliratkozni, vagy 
emailban: 
horvath.zoltan/kukac/egekkiralyneja.hu 

Karácsony ünnepe 
- Pásztorjáték 
Templomunk karácsonyi ünnepsége, a 
gyermekek pásztorjátéka december 24-én, 
hétfőn, Szenteste délutánján lesz a 
templomban 16.00 órakor! 
- Éjféli szentmise 
December 24 hétfő, pontosan éjfélkor 
kezdődik a szentmise. Templomnyitás 23.15-
kor. 
- Karácsony ünnepe december 25, kedd 
Figyelem! Miserend változás lesz! 

Rádiós szentmise közvetítés lesz a 
templomunkból. Ezért 10 órakor kezdődik 9 
óra helyett a szentmise. És a következő 
szentmise is később lesz kicsivel, 11.115-kor! 
Tehát karácsony ünnepén a miserend:  
10 óra (rádiós mise)  11.15 ünnepi 
nagymise, és este 18 óra. 
- Karácsony második napja: december 26, 
szerda: 
Egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, 
délelőtt 9 órakor! 

AZ  ISTENI  IRGALMASSÁG  ESTÉI  ÚJPESTEN 
December 12, szerda este 18 órától Káposztásmegyeren. 
December 19-én, szerda este 18 órától 20 óráig templomunkban. 
Mire hívunk december 19, szerda estére? 18 órakor bűnbánati liturgiát tartunk. Ezután kitesszük 
az Oltáriszentséget szentségimádásra. Szép adventi és bűnbánati énekek fognak elhangzani. És 
persze lesz gyónási lehetőség. 18 órára jönnek újpesti és rákospalotai atyák gyóntatni. 
Várhatóan 5 atya jön segíteni gyóntatni! Nagyon alkalmas idő a karácsonyi szentgyónás 
elvégzésére! Közben imával, énekkel, szentségimádással lehet töltekezni! Ha sok gyónó lesz, 
akkor persze 20 óra után is folytatódni fog. 

Egyéb gyónási lehetőségek adventben 
Vasárnaponként 11 órakor Urbanek Rudolf piarista atyánál lehet gyónni. 
Zoltán atyánál: 
Elsőpénteken 17.30-kor. Szombat és vasárnap esténként 17.30 órától. 
December 21-én pénteken este 18 óra után a templomban, a karácsonyfák állítása alatt. 
December 21 péntek, és december 22 szombat reggel a roráte misék után 7 órakor. 
Természetesen egy-egy gyónó minden hajnali mise előtt-után belefér. És lehet külön időpontot is 
kérni Zoltán atyától, akár telefonon, akár e-mailban. megbeszélés szerint. 


