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Advent a vágyakozás ideje. A vágyakozás 
szeretı kívánkozás az után, ami mélységesen 
betöltheti és kielégítheti szívünket. A vágyako-
zás mindig a szeretettel kapcsolatos, a szívvel, 
amely a vágyakozás révén tágul ki. Szent Ágos-
ton szemében a vágyakozás az ember egyik alap-
jellemzıje. Az ember lé-
nyege szerint olyan valaki, 
aki Isten után vágyakozik. 
Ez nem mindig nyilvánvaló, 
de minden földi vágyako-
zásban ott rejlik ez a végsı, 
Isten utáni vágyakozás is. 
Ha szenvedélyesen vágya-
kozom a sikerre, a vagyon-
ra, a gazdagságra, az 
elismerésre, akkor vágyako-
zásom mindig túlmutat az 
elérhetın. Nincs olyan elismerés, amely teljesen 
kielégítené vágyakozásomat. Nincs olyan va-
gyon, amely teljes nyugalmat biztosíthatna ne-
kem. Végsı soron minden vágyamban Isten után 
vágyakozom. Ezt fejezte ki klasszikusan Ágos-
ton, amikor azt írta: „Nyugtalan a mi szívünk, 
míg nyugalmat nem talál benned, Istenem.” 

Aki elfojtja a vágyakozását, a vágy bete-
gévé, szenvedélybeteggé válik.  

Saint-Exupérytıl származik a híres mon-
dás: „Ha hajót akarsz építeni, tanítsd meg az 
embereket a széles óceán iránti vágyakozásra.” 
A vágyakozásban tehát olyan erı rejlik, amely 
képessé tesz minket arra, hogy egészen a konkrét 
módon közelítsünk meg utópiákat. A vágyakozás 
arra ösztönözte a középkori embereket, hogy 
magas dómokat építsenek. Ez az építészet a vá-

gyakozásból élt. A zene is a vágyakozásból él, s 
ablakot nyit az égre. Végsı soron minden mővé-
szet az örökkévaló, a még soha nem volt megmu-
tatkozása. Az egészen más iránti vágyakozásnak 
a kifejezıdése. A vágyakozásban olyan erı rej-
lik, amely képes szétfeszíteni a betont, képes 
széttörni azt a páncélt, amelyet azért építtettünk 
magunk köré, hogy érzéketlenek legyünk a másik 
világ iránt. A vágyakozás megnyitja szők vilá-
gunkat. Nyitva tartja fölöttünk a horizontot. A 
vágyakozás nem zárkózik el az élet rettenetes 

tényei elıl, viszont rávezet min-
ket annak a reménynek a nyomá-
ra, amelynek segítségével 
képesek vagyunk szembenézni a 
valósággal, anélkül, hogy két-
ségbeesnénk miatta.  

Advent idején kérdezd 
meg magadtól, tulajdonképpen 
mi is a legmélyebb vágyakozá-
sod. Ha érintkezésbe lépsz vá-
gyakozásoddal, szíved tágassá 
válik. Szabadnak fogod érezni 

magadat, még ha minden szőkös is körülötted.  
Bízzál meg a haza és a védettség, az igazi 

élet és a hiteles szeretet iránti vágyakozásodban. 
Amikor adventi éneket énekelsz, vagy Izajás 
próféta szavait hallgatod, engedd, hogy oly mó-
don érjenek el hozzád a szavak, hogy felszítsák 
vágyakozásodat. Vágyakozásod kitágítja majd 
életedet, és elvezet az élet forrásához, amely 
benned buzog, és nem hagyja, hogy a téged kör-
bevevı kövek határok közé szorítsák.  
 
 
 

Az elsı karácsony, amikor a koszorú az 
áhitatos várakozás részévé vált, 1860-ban volt. 
Ekkor a berlini árvaházban Johann Heinrich 

A bennünk lakozó titok 
– Anselm Grün –  

Az adventi koszorúról 



Wichern evangélikus lelkipásztor az ünnep elıtt 
gyertyákkal díszített, kör alakú, abroncsos csillá-
ron jelezte a még karácsonyig hátra lévı idı 
múlását. Talán az árvaházi gyerekek másoknál is 
türelmetlenebbül várhatták a karácsony érkezé-
sét.  

Még elıbb, a románkori templomokban is 
voltak körcsillárok, de a múló idı jelzése a meg-
gyújtott gyertyákkal, ez a gondolat volt maga az 
újdonság. A fenyıkoszorút kezdték használni 
erre a célra világszerte.  

A népszokás szerint koszorút kötöttek a 
nyári napforduló napján is, amikor legrövidebb 
az éjszaka, vagyis június 24-én Keresztelı Szent 
János, vagy a hagyományos hazai megnevezés 
szerint Szent Iván napján: virágokból, aratás 
befejeztével kalászos szalmából, szüret végezté-
vel szılıbıl.  

E nagy múltú szokások mellé a múlt szá-
zad 2. felében került az adventi koszorú hagyo-
mánya. Az adventi koszorút az észak-német 
területeken, fıleg protestáns környezetben készí-
tették századunk elején. Majd Ausztriában is 
népszerővé vált, a katolikus lakosság körében is. 
Magyarországon fıleg a 2. világháborút követı 
idıben vált szokásossá, templomokban, középü-
letekben, otthonokban adventi koszorút a csillár-
ra függeszteni.  

Különös izgalma az adventi vasárnapok-
nak, hogy elıször egy, majd két, három, végül 
négy gyertya gyulladhat meg rajta. A rajta lévı 
gyertyák a karácsony elıtti vasárnapok liturgikus 
színeiben jelennek meg a hagyománytisztelık-
nél. A liturgikus szín: viola, kivéve Advent III. 
vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni. 
A viola szín: az összeszedettség, szent fegyelem 
és bőnbánat színe.  
 
 
 
 

Eredetét nem tudjuk pontosan megállapí-
tani, mert az egyes egyházakban különbözı volt 
a gyakorlat. Négy héten keresztül készültek az úr 
születésére, hétfıi, szerdai és pénteki böjtöléssel.  
 
 

Jellege kettıs: megemlékezés Urunk elsı 
eljövetelérıl, de ugyanakkor Krisztus történe-
lem-végi, második eljövetelének várása is.  
 
 

Négy adventi vasárnap van. A szentírási 
olvasmányok az egyes vasárnapokon a követke-
zı témákról szólnak: éberség Krisztus várásában 

(1. vasárnap), megtérésre való felszólítás Keresz-
telı Szent János prédikációja által (2. vasárnap), 
az Elıfutár tanúságtétele (3. vasárnap) és Jézus 
születésének hírüladása (4. vasárnap). A harma-
dik vasárnapnak külön neve is van: Gaudete va-
sárnap. Ezen a napon a hosszú készületi idıben 
megfáradtakat bíztatja az Egyház: „Örvendjetek 
mindig az Úrban! Ismét mondom: Örvendjetek! 
Mert az Úr immár közel van hozzánk!” 

Advent idejét két részre oszthatjuk: Az el-
sı rész (december 17-ig) a második eljövetelre 
való várakozásról és készenlétrıl szól: „ İ elsı 
eljövetelekor magát megalázva testet öltött, telje-
sítette a kezdettıl fogva neki rendelt küldetést, és 
megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját.” 
A második már közvetlenül a karácsonyi készü-
letre hívja fel a figyelmünket: „ İt elıre hirdette 
a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel 
hordozta a Szőzanya, az ı közeledtét jelzı Ke-
resztelı János, majd bizonyságot tett arról, hogy 
már hozzánk érkezett.” 
 
 

 
Szeptemberben újra elkezdıdtek a hittan 

órák. 
Harmadikos korom óta járok ezekre a fog-

lalkozásokra. Jártak az osztálytársaim is, én is 
kíváncsi voltam, mi lehet ez???? 

Idıközben lemorzsolódtak a többiek közül 
sokan. Nekem viszont továbbra is tetszik, s nem 
hagynék ki egy alkalmat sem. Különösen azóta 
kedvelem, mióta ministrálni is megtanultam. A 
ministráns fogadalmat is letettem. /Az teheti le az 
esküt, aki a legfontosabb törvényt ismeri: az oltár 
elıtt nem lép a pap lábára/.  

Hétköznap még a Plébániára is eljárok, ott 
is segédkezem a pap bácsinak. A csengetés me-
netét is megtanultam. 

Hittan órákon nagyon sokat játszunk, 
játszva tanulunk: illemtant, imákat. A bibliában 
keresgélünk zsoltárokat, beszélünk a szentségek-
rıl, a tíz parancsolatról, memória játékot ját-
szunk, activityzünk. 

A felsıs osztályokból összesen 8-an já-
runk. Közülünk sokan ministrálnak a vasárnapi 
szentmiséken. Van aki "borozik", van, aki "per-
selyezik" és van aki csenget. Áldoztatásnál is 
besegítünk. Újabb feladatunk:a könyörgés felol-
vasása. 

Nagyon szeretek hittan órákra járni, ott 
sokat lehet nevetni. 
 

Locskai Nikolett 
6.a oszt.tan. 

A d v e n t  
T ö r t é n e t e  é s  t a n í t á s a  

J e l l e g e  

L i t u r g i k u s  ü n n e p l é s e  

Egy hittanos beszámolója 



Gyereksarok 
 

Figyeld meg jól a két képet!, Öt különbséget vehetsz észre, ha 
szemfüles vagy. Egészítsd ki a hiányos rajzot! 
 

  
 

Melyik falucskában született Jézus? 
Faluhelyeken adven utolsó kilenc napján tartják a „Szállást keres a Szent Csa-
lád” ájtatosságot. Ilyenkor mind a kilenc napon más-más család lakásán jön-
nek össze imádkozni a Szent család képe vagy szobra elıtt. Így emlékeznek 

arra, hogy József és Mária szállást keresett, ahol a kis Jézus megszülessen, de 
senki sem fogadta be ıket.  

Húzd át az összes P, K, és Z betőt a táblázatban! A megmaradó betőket kari-

kázd be színessel, majd olvasd össze ıket! 

A megfejtést írd a vonalra! 
 

P B K Z P E 
Z P Z T K P 
L K E Z P K 
K Z P H K P 
P E K P Z K 
Z K P Z M P 

 

 
 

__________________________________ 



A d v e n t i  j ó c s e l e k e d e t e i d  k o s z o r ú j a  
A rajzon egy adventi koszorút látsz, amely azonban egyhangú, mert nem színes. Nos, a te 
feladatod lesz az advent négy hete alatt kiszínezni. Egy-egy jócselekedet után kiszínezhetsz 
egy-egy díszt a koszorún.  
A gyertyákat lilára fesd, ha advent során szentmisén veszel részt! 
A „Jöjj el, Emmánuel!” feliratú szalagot pirosra bőnbánat, szentgyónás után. 
A hosszúkás leveleket világoszöldre, ha otthon segítesz a szüleidnek. 
A szívecskéket pirosra, ha valakiért (beteg nagyszülı, osztálytárs) imádkozol. 
A nagy virágokat kékre, közepén pirosra, ha lemondasz egy kedves dologról. 
Az apró virágokat rózsaszínre, ha jó jegyet viszel haza. 
A kis pöttyöket sárgára, egy-egy imádság elvégzése után. 
A hármas bogyókat pirosra, ha Szentírást olvasol. 
A széles leveleket sötétzöldre, ha elolvasod egy-egy Szent életét. 
 

 



Karácsonyi TitkokKarácsonyi TitkokKarácsonyi TitkokKarácsonyi Titkok    
/Mit hoz a kis Jézus/ 

 
Jönnek az ünnepek. A karácsonyt a szere-

tet ünnepének is mondják, ezért egy szeretetrıl 
szóló idézettel kezdem soraim. 

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengı 
érc vagyok vagy pengı cimbalom. Lehet prófé-
táló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat 
és mind a tudományokat, hitemmel elmozdítha-
tom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit 
sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülö-
zık közt, odaadhatom a testemet is égıáldozatul, 
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ ne-
kem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a 
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga ja-
vát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 
gyızelmében leli. Mindent eltőr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem 
szőnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyel-
vek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.... Ad-
dig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a 

három, de közülük legnagyobb a szeretet.” 
1.Korintusiaknak 13 

Igen ez az a titok, amirıl szó van. A szere-
tet. A szeretet mozgatja az embert, hogy szebbé 
tegye a karácsonyt. Ezt hozza nekünk Jézus. 

Szokták mondani: „Ahol szeretet és jóság, 
ott az Isten.” 

Ott az Isten… Ahol nem önmagunkért 
élünk! 

Ahol a családért fáradó apa, a mindenkit 
vigyázó anya. 

Ahol a gyermeknél a szófogadás, tanulás; 
szülıknél fızés, mosás, takarítás. 

A szeretet ott van az otthon szépítésében, a 
becézı szavakban, a gondoskodásban. Ott van a 
mosott tiszta ruhában, a lefestett kerítésben, föl-
hasogatott fában, a begyújtott kályhában, a meleg 
szobában… ott a másokért való csendes szenve-
désben, és belsı imában. Ott van minden egy-
másra fordított percben! 

Velünk az Isten! Tegyünk érte, hogy ne 
csak a szentmisén, hanem odahaza is minél töb-
bet legyen velünk! 
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok boldog adven-
tet és karácsonyt! 

Péntek Zsolt 

Advent a Plébánián 
December 3-án és 4-én ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Plébánia. Ebben az évben kicsit 

hamarabb rendeztük meg az immár hagyománnyá vált adventi készülıdést, mivel a programot össze-
kötöttük a Mikulás bácsi látogatásával is.  

Az óvodás és az elsı osztályos hittanosok nagy lelkesedéssel készítették a papír betlehemest és 
a fenyıágakból és gyertyából álló almadíszt. A Mikulás csengıjére elnémult a terem, és énekelve vár-
tuk a Mikulás bácsit, aki mindenkit egy Adventi kalendáriummal lepett meg. A kalendárium kicsi 
ablakai mögött rejlı csokoládékat akkor ehetik a gyermekek, ha aznap valami jót is csináltak. Így 
minden eltelt nappal és jócselekedettel közelebb kerülhetnek a kis Jézus születéséhez.  

Péntek délután a 2-3-4. osztályos hittanosoké volt a terem. İk a betlehem és az asztali dísz mel-
lett még gipszbıl készült hőtımágneseket is festhettek. Természetesen ıket is meglátogatta a Mikulás 
bácsi, ajándékkal teli zsákjával.  

Nagy örömünkre szolgált az, hogy a két napon közel hetven gyermek készült velünk együtt a 
Karácsonyra. Nem titkolt célunk az, hogy ezekkel a foglalkozásokkal és együttlétekkel erısítsük szí-
vükben a szeretet és összetartozás érzését, hogy kis lelkük még inkább felkészüljön a kis Jézus érkezé-
sére.  

Egy-egy ilyen összejövetelt nagyon sok szervezés és elıkészület elız meg. Szeretnénk megkö-
szönni Zsolt atyának, hogy hozzájárult a program megszervezéséhez, a Mikulás bácsinak, hogy eljött a 
Plébániára a gyermekekhez, és a közremőködı felnıtteknek, hogy a lebonyolításban segítségünkre 
voltak, és a szülıknek, hogy elengedték gyermekeiket.  

 
Kívánunk minden kedves hittanosnak és családjuknak áldott Karácsonyt! 

 
Wittmann-né Abonyi Mónika 

 
 
 

 
 



 
 
Már három alkalommal találkoztunk az 

Élet Ige körben. Az Igekör a katolikus egyház-
ban született Fokoláre mozgalomhoz tartozók 
kezdeményezésére és Zsolt atya kérésére indult 
el. 

„Megértettük, hogy a világnak az evangé-
lium gyógyító erejére van szükség, mert csak az 
Örömhír képes visszaadni számára azt az életet, 
amely hiányzik belıle. Ezért éljük mi az Élet 
Igéjét.” – Chiara Lubich a Fokoláre mozgalom 
alapítójának szavai. 

Chiara Lubich 1920-ban született 
Trentoban és 2008. március 14.-én távozott el a 
földi életbıl. Egyik legismertebb egyházi szemé-
lyiség volt. 96 nyelvjárásra fordítják le Chiara 
magyarázatát, amit havonta a Szentírás egy-egy 
mondatához főzve közreadnak, s melyet aztán 
milliók olvasnak és igyekeznek hétköznapi él-
tükben tettekre váltani, hogy újraevangelizálják 
életüket. 

„Elég lenne a Szentírás egyetlen szava, 
hogy szentté váljunk… az idık folyamán a 
Szentírás igéjét éljük, s így ezek lelkünk örökre 
megmaradó kincseivé válnak. Mindannyian él-
hetjük, bármilyen hivatásúak, bármilyen korúak, 
nemőek, állapotúak vagyunk is, mert Jézus vilá-
gosság minden ember számára, aki világra jön. 
Akkor szeretünk, ha tesszük az Igazságot, kü-
lönben a szeretetünk üres érzelgısség. Legyünk 
élı evangélium, az élet igéi. Nekünk nincs más 
könyvünk az Evangéliumon kívül, nincs más 
tudományunk, nincs más mővészetünk… benne 
van az élet, aki ezt megtalálja, nem hal meg…” 
Chiara ’48-as írásaiból.  

Eleken 1991-ben lett ismert a Fokoláre 
mozgalom, mely egy új élet kezdetét jelentette 
sokak számára. Az Élet Ige segít a mindennapi 
élet nehézségeiben megtalálni a megfelelı vála-
szokat arra, hogyan szerethetjük a mellettünk 
élıket, hogyan oszthatjuk meg örömünket vagy 
fájdalmainkat. Ezekbıl, az élethelyzetekbıl ta-
pasztalatok születnek, melyet megoszthatunk 
másokkal, így segítségére lehetünk egymásnak. 

Minden hónap második szerdáján találko-
zunk a plébánián, mindenkit szeretettel várunk!  
 

Durst Ferencné Veronka 
 

 
 

Sokan kérdezik, mi történik és mi lesz a 
templomfestéssel?  

Ami eddig történt az jól látható: A temp-
lom szigetelése, a szentély kifestése, bejárat fes-
tése és több helyen a festés félbemaradása. 

A festést szeptember 6-án állította le a 
mőemlékvédelmi hatóság egy embere. Nem sok-
kal utána még szeptemberben volt egy közös 
templombejárás, amin az egyházmegye elöljárói 
és a város vezetése is megjelent. 

Sajnos ezek után született egy együttmő-
ködési megállapodás megszüntetı irat a Polgár-
mesteri Hivatal és a Plébánia között, amit a 
püspökség és a város vezetése közösen fogalma-
zott meg. Egy régészeti felülvizsgálat is történt, 
ami eltérı eredményt hozott, mint reméltük, így a 
festés ugyanilyen módú folytatása lehetetlenné 
vált a jogszabályok szerint. A püspökség gazda-
sági igazgatójától nem kaptam egyértelmő vá-
laszt a festéssel kapcsolatban, de közölte velem, 
hogy a festés engedélyeztetése az új régészeti 
feltárás miatt sokkal nehezebb, mivel a javaslat 
szerint nem lehet festeni, csak restaurálni. Rá-
adásul a javaslat több helyen a már lefestett felü-
letek más színnel történı újrafestését is javasolja. 
A felmerült nehézségek miatt nem tudni, hogy 
lesz-e egyáltalán templomfestés. 

A mőemlékvédelmi hivatal még nem fog-
lalt állást. Az ı döntésüktıl és határozatuktól 
nagymértékben függ a templom belsı festésének 
sorsa. Hiszen nem mindegy, hogy restaurálni 
kell, vagy festeni lehet a templomot.  

Az anyagi támogatás után most kérem az 
Elekiek imáit, hogy újraindulhasson a festés. 
 
Tisztelettel:  

Péntek Zsolt plébániai kormányzó 

 
 
 

Élet Ige kör 

A templomfestésrıl 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetıség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik kéthavonta. Kiadja : a Sar-
lós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesztı: 
Wittmann László; Felelıs kiadó: Péntek Zsolt plébános; Nyomda: Stílus-Color Nyomda-
ipari Kft. Gyula.  


