
ADVENTI IMA   (második hét)

|:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, 

Remélj és bízz Benne, jó az Úr!:|

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs&ab_channel=FerencDe%C3%A1k

https://www.youtube.com/watch?v=drYGMsx6mcs&ab_channel=FerencDe%C3%A1k


Valaki jön - de te nem veszed észre!

Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!

Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!

Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!

Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!

Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!

Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!

Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!

Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!

Valaki végtelenül ráér - de veled ritkán lehet beszélni.

Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!

Valaki jön - de te csak magadat látod!

Amíg csak jön - de bármikor megváltozhatsz!

Advent



MEGGYÚJTJUK A MÁSODIK GYERTYÁT
Adventi hirnök

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



EVANGÉLIUM

1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának 

kezdete, 2amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: 

„Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti 

utadat; 3kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az ÚR 

útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 4Történt pedig, hogy 

János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés 

keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá 

Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és 

- amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a 

Jordán vizében. 6János ruhája teveszőrből volt, derekán 

bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet, 7és ezt 

hirdette: „Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra 

sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját 

megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig 

Szentlélekkel fog megkeresztelni.”

Mk 1, 1-8



ELMÉLKEDÉS

Advent második vasárnapja ez a megtérés ideje. Nem szabad megadni magunkat a 

bezárkózás és elutasítás negatív helyzetének, ne hagyjuk magunkat alávetni a világot 

uraló gondolkodásmódnak, mert életünk központjában Jézus és a világosságról, 

szeretetről és vigasztalásról szóló szavai állnak.

Térjünk meg újra ahhoz, aki úgy szeret, hogy a Fiát adta értünk. Úgy szeret, hogy a 

nevünkön szólít, és ünnepi asztalához ültet. Ha magunkon érezzük a tekintetét, 

igazabbak leszünk, készebbek egymás megértésére, elfogadására, szeretetére 

is. Fölcsendül a pusztában kiáltó hangja: közeledik az Úr, egyengetnünk kell az útjait!

1.- Mit kell megváltoztatni az életedben, hogy be tudd fogadni 

Jézust?



Nézz testvér fel 

Nézz testvér fel, az Úr van itt, 

lángoljon a szívünk! 

Közel van már üdvösségünk, 

jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk!:| 

Kerestem arcodat Uram, 

lehajoltál énhozzám. 

Félelmek, bűnök téptek, 

de Te meggyógyítottál. 

https://www.youtube.com/watch?v=qsPk5pQ_0o0



IMADKOZUNK

Atyám, kezedbe ajánlom magamat. 

Tégy velem akaratod szerint! 

Bármi is legyen, megköszönöm Neked. 

Mindenre kész vagyok, mindent 

elfogadok. 

Csak akaratod teljesüljön bennem és 

minden teremtményedben! 

Más vágyam nincs Istenem. 

Rád bízom a lelkemet, és legmélyebb 

szeretettel felajánlom neked, mert 

szeretlek és ez indít arra, hogy teljesen 

neked adjam magam. 

Mérték nélkül, határtalan bizalommal 

kezedbe helyezem életem; mert hiszen te 

vagy az én Atyám! 

(Charles de Foucault)



Miatyánk

A világméretű járvány miatt a karácsony profán ünneplése az idén nehéz lesz. 

Elmaradnak a látogatások, a szélesebb körű családi összejövetelek. De ne 

fejtsük,hogy  a karácsony üzenete, »Velünk az Isten!«.

Isten a mi szívünk ajtaján is kopogtat kérve minket a bebocsátásra, arra, hogy 

szívünkbe zárjuk Őt.

A karácsony közeledtével több szervezet szervez adománygyűjtést a szegények 

megsegítésére. Higgyük el, hogy a mi ünnepünket is szebbé teszi, ha 

lehetőségeinkhez mérten támogatjuk őket.

Szolidaritás nélkül nincs kereszténység. Hogyan tudnék békében ünnepelni, ha 

körülöttem mások nyomorban élnek?

HETI ELKÖTELEZETTSÉG

Minden heten kihívást javaslunk neked.

E héten legyen ez a kihívás:

Segíts embertársaidon! Mondj le valamiről, (időről, eszközökről, ruháról, 

édességről…) és ajánld fel azt akinek arra szüksége van.



Ne félj, mert megváltottalak 

Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, 

karjaimba zártalak, 

örökre enyém vagy! 

Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, 

Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok, 

Karom feléd tárom, kiárad áldásom. 

Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, 

amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. 

Nem taszítalak el, amikor vétkezel, 

irgalmat lelsz a szívemben, örök feléd a hűségem, 

amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. 

Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel, 

ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. 

https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg&list=PLaZUeWOUxKZxJUImRl4XqdGkKmLtcQEzR&index=28


