
Pintér Béla - Gyere el a jászolhoz

Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél, vajon mit 

tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél? Vajon 

mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?

Ha pásztor lennél vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot vagy 

mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott? Mondd 

csak hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott?

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod kell Isten szeme 

fényével.

Ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja 

világot.

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod kell Isten szeme 

fényével.

Ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja 

világot. Keresd azt, ki megváltja világot.

Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél, vajon mit 

tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél? Vajon 

mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?

https://www.youtube.com/watch?v=hcfnrYjJdnM

https://www.youtube.com/watch?v=hcfnrYjJdnM


MEGGYÚJTJUK A MÁSODIK GYERTYÁT
Adventi hírnök
Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog az első gyertyaláng!

Karácsonyt várva lázban a föld,

Isteni gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,

Lobog már két kis gyertyaláng

Ha zörget Jézus, jól figyelj ám!

Betér a szívünk ajtaján!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr.

https://www.youtube.com/watch?v=pibjntS1_t4

Adventi hírnök, friss fenyőág,

Lobog már három gyertyaláng!

Múlnak az évek, életünk száll,

De utunk végén Jézus vár!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök, friss fenyőág.

Lobog már négy kis gyertyaláng.

Azt mondta Jézus, visszajön még.

Újjá lesz akkor föld és ég!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

https://www.youtube.com/watch?v=pibjntS1_t4


EVANGÉLIUM

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt 

Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, 

aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid 

házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az 

angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az 

Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és 

elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig 

folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, 

méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod 

nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; 

az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és 

uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és 

királyságának nem lesz vége«.

Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, 

hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A 

Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje 

megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, 

Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is 

fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, 

ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi sem 

lehetetlen«. Mária erre így szólt: »Íme, az Úr 

szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És 

eltávozott tőle az angyal. (Jn 1, 26-38)



ELMÉLKEDÉS

"Fiat szülsz, és Jézusnak fogod 

nevezni". Minket is, Máriához 

hasonlóan, egy küldetéssel bízta meg: 

segíteni, hogy szülésen a fény az 

éjszaka közepén. Nem a világ 

megítélésére vagyunk hivatottak, 

hanem a remény elvetésére. Feladatunk 

nem a gyenge kislangját oltása, hanem 

az a hit meggyújtása, amely nem 

kevesen próbálnak kihajtani: Isten olyan 

kérdés, amely humanizál.

Közösségeinkből egy egészségesebb 

és testvéribb világ kovásza lehetünk. Jó 

kezekben vagyunk. Isten nincs 

válságban. Mi nem merjük örömmel és 

magabiztosan követni Jézust.



A negyedik vasárnap angyala

Lila lepelben lép elénk

A karácsony előtti utolsó vasárnap 

egy nagy, halványlila lepelbe öltözött 

angyal jelenik meg az égbolton, és 

járja be az egész Földet. Kezében 

lantot tart, azt pengeti, és közben 

szépen énekel hozzá. De ahhoz, 

hogy meghallhassuk, szívünk tiszta 

kell, hogy legyen, és jól kell 

figyelnünk. A Béke nagyszerű dalát 

énekli, mely a karácsonyi 

gyermekről és Isten birodalmáról 

szól, mely eljő majd a Földön. Sok 

kis angyal kíséri a nagy angyalt, 

együtt énekelnek és örvendeznek a 

mennyben. Daluktól valamennyi 

mag, mely a földben szunnyad, 

felébred, és maga a Föld is figyel.



KÖNYÖRGÉSEK

- Jézus, te eljössz, hogy örömhírt hozz a szegényeknek; 

Áldjuk szent neved!

- Jézus, eljössz, hogy kinyilvánítsd a megbocsátás örömét; 

Áldjuk szent neved!

- Jézus, a magukra maradottaknak is megmutatod szeretetedet, 

Áldjuk szent neved!

- Jézus, te azt akarod, hogy Evangéliumodat mindenütt hirdessék, 

Áldjuk szent neved!

- Jézus, te megerősíted Egyházad hitét;

Áldjuk szent neved!

- Jézus, te eljössz, hogy közöttünk lakozzál!

Áldjuk szent neved!



Az európai püspökök közös imája a világjárvány 

idején

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas 

vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, 

hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,

tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén 

ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben 

Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra 

van szükségük, szabadíts meg minket a betegségtől és a 

félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a 

családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat 

az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az 

elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de 

szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és 

uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!



IMADKOZUNK

Ezt az új napot üdvözölve, Urunk, 

téged üdvözlünk, téged, ki ezt nekünk adtad, 

téged, miatyánk, ki azt adod nekünk, 

hogy szeretetben töltsük el. 

Tedd, urunk, hogy Szent Lelkedtől 

ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek, 

szeretetében mindig és mindenütt 

gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, 

mely számunkra megfogalmazva így 

hangzik: 

„Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, 

megteszem másoknak, amilyent nem 

szeretnék, hogy mások nekem tennének, 

nem teszem meg.” 

De ismételten kérünk, Urunk, segíts 

kegyelmeddel, 

mert nélküled sose fogunk eljutni erre. Ámen



Miatyánk

Atyám, Tied vagyok 

Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak! 

Dicsőség szent nevednek! 

Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek, 

Dicsőség szent nevednek! 

Jézus, Tied vagyok, és szüntelen imádlak! 

Dicsőség szent nevednek! 

Lélek, Tied vagyok, és szüntelen imádlak! 

Dicsőség szent nevednek! 

HETI ELKÖTELEZETTSÉG

Minden héten egy kihívást javaslunk neked.

E héten legyen ez a kihívás:
Jócselekedetekkel is készülünk az 

ünnepre, segítsünk a rászorulókon.

https://www.youtube.com/watch?v=v8AHT5cTUMo

https://www.youtube.com/watch?v=v8AHT5cTUMo

