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Túrmezei Erzsébet:
Valaha és most
Valamikor régen
nem volt még karácsony.
Gyertya nem világolt
kicsi fenyőfákon.
Földre leszálltáról
Isten szerelmének
nem zengett ujjongva
szép angyali ének.
Hány kisgyerek élt itt,
ezen a világon,
amikor még nem volt
gyönyörű karácsony.

MindenkiNEK
Szegények! Milyen más
minekünk most élni,
karácsonyestéről
suttogva beszélni.
Napokat számlálva
eljöttére várni,
tenger boldogságát
a szívünkbe zárni.
Most már van karácsony!
Földre szállt az élet.
Isten fia, Jézus,
kicsi gyermekké lett.
Boldogság, üdvösség
az Ő földrejötte.
Vágyódó szívünket
tárjuk ki előtte!
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Meghívás!
Esztergomban folyamatos szentségimádás megvalósításához
keresünk olyan testvéreket, akik szívesen vállalnának rendszeresen heti fix szentségimádási szolgálatot. A tervezett helyszín
a Szent István kápolna lenne, hétköznapokon reggeltől estig.
Itt lehetne tetszés szerinti időt, időpontot vállalni. Pontos
részletek később lesznek. Megköszönnénk, ha már most tudnátok jelezni a részvételi szándékot plébánosnál, missziós küldöttnél vagy emailben nekünk (ez még semmire nem kötelez).

AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS ESZTERGOMI MISSZIÓS KÜLDÖTTEINEK HÍRÚJSÁGA

K a r á c s o n y i

Ünnepi miserend Esztergomban
Bazilika:
Dec. 24. V: 8.30, 10.30, 24.00
Dec. 25. H: 8.30, 10.30, 17.00
Dec. 26. K: 8.30, 10.30, 17.00
Dec. 31. V: 8.30, 10.30, 17.00
Jan. 1. H: 8.30, 10.30, 17.00

Szentségimádások Esztergomban
Szent István kápolna:
Minden hónap utolsó csütörtökén 20:30 - 21:30 [csendes]
Vízivárosi templom:
Hétfőnként (tanítási napokon) 7:45 - 8:45 [csendes]

GyerekekNEK
Kedves Gyerekek! Jézus sokszor mondja nekünk, hogy „legyetek
készen“! Ime itt van valaki, aki az Úr eljövetelére vár. Színezzétek ki
a képet a megadott módon, és megtudjátok, ki az.
– barna ・bőrszín x fehér ☐ szürke ∆ piros ⃝ sötétkék

Belvárosi templom:
Csütörtökönként 20:00 - 20:30 [csendes]
Minden hónap 2. szombatján kb. 12:00 - 24:00 [vezetett és
csendes része is van, gyermek szentségimádással]
Minden hónap 1. keddjén 18:00 - 19:00 [ifjúsági gitáros]
Szentgyörgymezői templom:
Minden hónap utolsó péntekén 18.45 - 22.00
[csendes és vezetett része is van]
Keddenként 17.00-18.00 [vezetett]
Szent Anna Kerektemplom:
Csütörtökönként a szentmise után 19 óráig [csendes]
Minden hónap első péntekén 10:00 -12:00 és 15:00-18:00
[csendes és vezetett része is van]
Minden hónap 3. keddjén az imaórákon. [vezetett]
Ferences Szent Anna templom:
Csütörtökönként 9:30 - 10:30 [vezetett]

Ezen az estén, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt
imádkoztunk azért, hogy az önmagát értünk is feláldozó és az
Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. A kérdés az volt, vajon leszünk-e húszezren. Végül
harmincezren voltunk.
Esztergomban 8 helyszínen is kihelyezték az Oltáriszentséget, és
együttesen több mint 200-an imádkoztunk.

Következő szentmise a NEK-ért:
2018. január 2-án 9.00 órakor a Ferences templomban

Amikor kijöttünk a templomból már nem azok voltunk, mint
akik oda bementek. Az Úrral való találkozás megváltoztat minket.
Várjuk az újabb találkozás örömét!

Szerkesztés: Androczky Gabriel
Elérhetőség: esztergom.nek@gmail.com
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Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, egyórás
szentségimádásra hívták az ország határain belül és kívül élő
testvéreket.

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza:
Minden hónap 1. csütörtökén 20:30 - 21:30
[a veszélyben lévő magzatokért]
Keddenként kb. 19.30 - 21.30 a Lelkes közösséggel [csendes]

Dévényiné Giesz Bernadett, Dr. Dévényi Norbert, Eck
Andrásné, Erősné Csató Veronika, Láng István, Shugan
Zsuzsanna, Szeder Bernadett.

forrás: The Kids’ Bulletin

Harmincezren az Úr Jézus előtt

A templomba érve sötét volt, mint egy adventi rorátén. Minden
tekintet a kis fénnyel megvilágított oltárra szegeződött. Vártuk Őt,
hogy közénk jöjjön. Majd szent énekekkel, taizéi dallamokkal
köszöntöttük a közénk érkező Királyt. Megérkezett. Csend lett.
Kívül és belül. Csak a szív beszélt. Néztük őt, és Ő nézett minket.
Elrepültek a percek.

Kiadják az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus esztergomi missziós küldöttei:

K ü l ö n s z á m

Ádventi imádság
Minden advent Téged vár, Uram.
Mert bár eljöttél a világba, meg kell érkezned
az emberek szívébe is, az én szívembe is.
Jöjj el az én esendő életembe! Jöjj el törvényeiddel.
Azok adják életem rendjét!
Jöjj el szereteteddel, mert csak a szeretetben alakulhatok
igazán emberré! Jöjj el, Uram, Jézus!

Ferences Szent Anna templom:
Dec. 24. V: 8.00, 9.30, 24.00
Dec. 25. H: 8.00, 9.30
Dec. 26. K: 9.00
Dec. 31. V: 8.00, 9.30, 17.00
Jan. 1. H: 8, 9.30
Belvárosi templom:
Dec. 24. V: 10.30, 24.00
Pásztorjáték: 15.00
Dec. 25. H: 10.30
Dec. 26. K: 19.00
Dec. 31. V: 10.30, 19.00
Jan. 1. H: 10.30, 19.00
Vízivárosi templom:
Dec. 24. V: 9.00
Pásztorjáték 16.00
Dec. 25. H: 9.00
Dec. 31. V: 9.00
Jan. 1. H: 9.00
Szent István kápolna:
Dec, 26. K: 7.30
Szent Anna Kerektemplom:
Dec. 24. V: 7.00, 9.00, 24.00
Pásztorjáték: 15.00
Dec. 25. H: 9.00, 18.00
Dec. 26. K: 9.00, 18.00
Dec. 31. V: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 (hálaadó szentmise)
Jan. 1. H: 11.00, 18.00
Szentgyörgymezői templom:
Dec. 24. V: 10.00 (Bíboros atya) 22.00 (Szent János-kút)
24.00
Pásztorjáték 16.00
Dec. 25. H: 9.00, 10.30
Dec. 26. K: 9.00
Dec. 31. V: 9.00, 10.30
Jan. 1. H: 10.30
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A megtestesülés ünnepköre

Hajnali misék

Közös családi ima Szentestére

Karácsonyi szeretethimnusz

A karácsonyi ünnepkör bevezető része az ádvent. A neve a latin
adventus, azaz eljövetel szóból származik, és ez a név jelzi,
hogy ez az idő az Úr eljövetelére emlékeztet. Ezt az időszakot
három vonás jellemzi: 1. Ádvent az imádság ideje; 2. Krisztus
eljövetelére való várakozás és a Messiás utáni vágy; 3. A
Szűzanya tisztelete.

Az egyik legszebb dolog ádventben hajnali misére, rorátéra menni.
A roráté elnevezés az adventi időszak egyik – ószövetségi szentírási
szövegen alapuló – latin ének kezdő sorából származik és így szól:
Rorate coeli de super – Harmatozzatok magasságos egek!
Kosztolányi Dezső így ír erről:

Családfő: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberi természet
méltóságát csodálatosan megalkottad és még csodálatosabban
megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében,
aki szeretetből magára vette emberi természetünket. Aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

„Amikor megjön a december,
hajnali misét tartotok. A
hajnali kék ködben, amely
olyan, mint a szilva hamva,
süveges, lámpásos emberek
bandukolnak a kivilágított
kis falusi templomok felé, és
teli torokkal énekeltetitek az
’Ó, fényességes szép hajnal’
kezdetű ódon adventi éneket.
A nappalok egyre rövidebbek
lesznek, a sötétség egyre
sűrűbb és hosszabb. És ti azt
mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget,
és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek,
és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv.
Titokban vásárolják szeretteiknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljék együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet ’szentestének’ neveztek,
megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és
páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól
Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül.”

Ének: Mennyből az angyal (1-2. vsz.)

1.Ádvent, mint bűnbánati idő. Az ádvent, mint előkészítő idő
hasonlít a nagyböjtre. Ezért első jellemvonása a bűnbánat, mert
erre és imádságra serkent. A szentleckében Szent Pál apostol önmegtagadásra, bűnbánatra, böjtre, imádságra és az erények gyakorlására figyelmeztet. Az evangéliumok közül az első az utolsó
ítéletről, a többi Keresztelő Szent Jánosról szól, és mind arra intenek, hogy tartsunk bűnbánatot és így készítsük elő az Úr útját.
Mindazonáltal az ádvent nem olyan szigorú idő, mint a negyvennapos nagyböjt, mert teli van bizalommal és reménnyel.
2. Ádvent az Úr eljövetelére való várakozás ideje. Az Úrnak
hármas eljöveteléről szól a liturgia: történelmi eljöveteléről a múltban; kegyelmi eljöveteléről ma is minden ember lelkében, a jelenben; és utolsó eljöveteléről a jövőben, a világ végén. Mint gyermek, ki Betlehemben született; mint Üdvözítő, ki ma is lelkünk
megváltója; és mint Bíró, aki felhőtrónján ítél eleveneket és
holtakat.
Első eljöveteléről úgy emlékezik meg az Egyház, hogy lélekben
visszahelyezkedik a Krisztus előtti korszakba. Ahogy ebben az
időben vágytak az igazak a Messiás után, ahogy ők imádkoztak
eljöveteléért, úgy vágyódik és imádkozik az Egyház ma is a
liturgiában. Második, kegyelmi eljöveteléről úgy emlékezik meg a
liturgia, hogy egyrészt int az Úr útjának előkészítésére, másrészt
valóban elő is készít ádvent liturgiájával, hogy méltán fogadhassuk
szívünkbe az Urat.
Harmadik eljöveteléről az első vasárnapi evangélium szól.
Azonban egyúttal mint a győzelem és az öröm boldogító napját
várták Krisztus dicsőséges eljövetelét. Így tehát egész földi életünk
nagy ádvent, amelynek az Úr Jézusnak színről-színre való látása
lesz a karácsonya.
3. Végül ádvent a leggyengédebb Mária-tisztelet ideje. Hogy is
ünnepelhetné az Egyház ádvent idején az eljövendő és várva-várt
Üdvözítőt anélkül, hogy ne gondolna a Szűzanyára, ki szíve alatt
hordozta, akit az egész világ várt. Ezért teljes joggal nevezhetjük
ádventet liturgikus Mária-hónapnak. Erre szolgálnak a Máriaköszöntéseken kívül elsősorban a roráte misék. Szép, igazán finom
szimbólum van abban, hogy a hajnal pirkadásakor mondják ezeket
a miséket, mert Mária a hajnal, aki jelezte, hogy jön Krisztus, a
világ világossága, az igazi Nap. Még jobban a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a szent Szűzet a Szeplőtelen Fogantatás
ünnepe, mely ádvent elejére esik. Ő az az asszony, kinek „ruhája a
nap, a hold a lábai alatt és fején tizenkét csillagból álló korona
ragyog”. Ő az, kit úgy köszöntött az angyal: Ave Maria, gratia
plena.
(forrás: katolikus-honlap.hu)
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Füle Lajos: Ha csendben lennél…
Ha csendben lennél… Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanád – a földi zaj helyett –
égi Igét és angyaléneket,
szívig elérőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!

Ajánló a virtuális térben
NEK honlap: www.iec2020.hu – Szentségimádás
kereső : www.szentsegimadas.hu – Központi Oltáregye
sület: www.oltaregyesulet.hu – A szentségimádás
iskolája videók: www.iec2020.hu/ador – Országos
miserend adatbázis: www.miserend.hu - Lelki forrás
(versek, imák, cikkek) - lampagyujtogato.hu

Felolvassák a Szentírásból Jézus születését. Lk. 2,1-20 (Felolvasás
után helyezzük el a betlehemet a fenyőfa alá vagy mellé, majd
tartsunk 1-2 perces csendet.)
Ének: Pásztorok, pásztorok…(1-2.vsz.)
Könyörgések (családtagok egymás után):
1. Jézus, megköszönjük, hogy testvérünk lettél.
- Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Jézus, megköszönjük, hogy egyszerű körülmények között
születtél. - Kérünk Téged…
3. Jézus, köszönjük, hogy megtanítasz bennünket arra: nagyobb
boldogság adni, mint kapni. - Kérünk Téged…
4. Jézus, add, hogy megtanuljuk Tőled a valódi önzetlen szeretet
titkát. - Kérünk Téged…
5. Jézus, add, hogy észrevegyük: minden ajándék arra utal, hogy
Te magad vagy ajándék az egész emberiség számára.
- Kérünk Téged…
6. Jézus, add, hogy beteg, szomorú és elhagyatott embertársaink is
megtapasztalják a Te szeretetedet és békédet. - Kérünk Téged…
Szülő:
- Imádkozzunk családunk élő és elhunyt, jelenlévő és távollévő
tagjaiért, hogy lélekben ők is velünk legyenek!
Mi Atyánk…
Befejező könyörgés (szülő):
Urunk, Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy ebben az ünnepi órában
együtt emlékezhetünk meg születésnapodról. Őrizd meg bennünk
karácsony örömét, hogy amikor ránk nehezedik a hétköznapok
gondja, baja, erőt tudjunk meríteni abból, hogy testvérünk lettél
és mindig az is maradsz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Ének: Dicsőség mennyben az Istennek….
Megajándékozzuk egymást.
Elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló
számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegények konyháján segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez
semmit sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A
szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált
rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak.
A szeretet ajándéka megmarad.

Karácsonyi áldás
Amikor a Betlehemben született
gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának
fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született
remény megmutassa neked, hogy az
Úr egy kisgyermeken át is képes meg
változtatni a világot. Karácsony
szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,
a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ végezetéig! Ámen
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