ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2011. november 27.
Advent 1. vasárnapja

Vigyázzatok és virrasszatok!
Induljunk Isten felé!

A

mai vasárnappal elkezdődik az Advent, a karácsonyi előkészület ideje.
Az „advent” szó „eljövetelt”, az „Úr jövetelét” jelenti.
Ebben az időszakban egyrészt Jézus első eljövetelére gondolunk a messiási idők teljességében, másrész Krisztus végső
időkben történő második eljövetelére. Ugyanakkor az adventi
idő négy hetében az Úr mostani érkezésére, a szívünkben történő születésére is készülünk. Miközben a világban sok ember
számára a december a tél első hónapja, a januári síelések tervezésének és az ajándékvásárlásoknak az ideje, a keresztény
ember számára az Advent a Megváltó születésének méltó
megünneplésére való felkészülés időszaka. Mit jelent számunkra ez a lelkület? Mit kell tennünk az előttünk álló időben?
Minden adventi nappal közelebb kerülünk az ünnephez és
minden nap lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A
lelki felkészülés nagyszerű lehetősége például a hajnali szent-

Az ég felé vezető úton

I

nduljunk el adventi utunkon! Eközben Isten is elindul felénk, hogy Karácsonykor találkozzunk.
A mai szentmise olvasmányában
arról hallottunk, hogy Izajás próféta
azért imádkozik, hogy nyíljék meg az
ég és Isten szálljon le a földre. Könyörög, hogy Isten jöjjön el a világba,
amelyben az emberek letértek az Isten
útjáról. Térjünk vissza Isten útjára,
mert különben elkerüljük egymást a
hozzánk közeledő Istennel. A lelki készület és a várakozás jegyében imádkozzunk mi is azért, hogy megnyíljon
az ég és eljöjjön hozzánk a Megváltó.
Az adventi időszakban egy úton kell
Advent 1.
vasárnapja
Iz 63,16b-19; 64,1-8
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mise vagy a szentírás olvasása. A családok számára pedig ajánlott, hogy otthon, esténként az adventi koszorú gyertyáinak
fényénél a családtagok együtt imádkozzanak. Próbáljunk ezek
közül legalább egyet megvalósítani. Menjünk el hétköznapokon is a szentmisére, vagy ha ez nem mindig sikerül, vegyük
elő odahaza a szentírást és olvassunk belőle!
Az édesanyákat arra bíztatom, hogy esténként férjükkel és
gyermekeikkel együtt imádkozzanak közösen!

végighaladnunk. Egy úton, amelyik az
ég felé vezet minket. A szentmise könyörgésében azért imádkozunk Istenhez, hogy öntsön a szívünkbe „szent
elhatározást, hogy jótettekkel siessünk
a közelgő Krisztus elé”. Ne maradjon
csupán egy elhatározás a szándékunk,
hanem induljunk el! Haladjunk a lelki
felkészülés útján, hogy találkozhassunk
az Isten Fiával!
Minél tartalmasabb lesz a lelki előkészületünk, annál meghittebb lesz a Jézussal való találkozás a Szentestén.
Ha minden nap kinyitunk egy égre
néző ablakot lelki készületünk során,
maga az Atya fogja december 25-én
megnyitni az ég földre nyíló ablakát,
amelyben megláthatjuk Krisztust, a jászolban fekvő Gyermek személyében!
Szerda,
Szent András
Róm 10,9-18
Mt 4,18-22

Adventi fohász

M

ennyei Atyánk!
Érezzük, hogy
milyen magányos az
ember nélküled.
Sokan minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a
sikertelen próbálkozásban úgy világít
a te ígéreted reménysugara, amint ez a
kis adventi gyertya világít a sötétségben. Egyetlen vigaszunk, eligazítónk
az elhagyatottságunkban, Krisztus!
Köszönjük, hogy eljöttél, te vagy a mi
reményünk és hitünk világa.
Add, hogy tudjunk nagylelkűek lenni
családtagjainkhoz és minden emberhez, amint te is nagylelkű vagy velünk!

Csütörtök

Péntek

Szombat

Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27

Iz 29,17-24
Mt 9,27-31

Iz 30,19-21.23-26
Mt 9,35-10,1.6-8
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