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

|:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr,
Remélj és bízz Benne, jó az Úr!:|

Advent
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 bármikor megváltozhatsz!

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!

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

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.

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

Ezen a napon piros ruhás angyal
látogat el hozzánk, aki szeretetet
gyűjt napsugárból szőtt serlegébe,
hogy Karácsony szent éjszakáján
a kis Jézust abba öltöztesse.
Ezen a héten igyekezzünk
szeretetünket kifejezni egymás
felé, kis dolgokkal, apróságokkal
kedvében járva szeretteinknek,
barátainknak.
Te kinek mutatod ma ki a
szeretedet?

KÖNYÖRGÉSEK
.- Istenünk, Atyánk! Áldunk téged, mert arra hívtál, hogy szeressünk, megismerjünk,
és veled éljünk!
Maranatha, jön az Úr!
.- Ajándékozz meg békéddel, hogy tovább adhassuk másoknak, így szolgálva az
egész emberiséget!
Maranatha, jön az Úr!
.- Élő Isten, hálát adunk, hogy kinyilvánítottad szeretetedet a Teremtésben;
Áldunk téged!
.- Az emberekért, akiket képmásodra teremtettél és arra hívtál, hogy közösségedben
éljenek,
Áldunk téged!
.- Az igazság, békesség, szentség és szeretet országának ígéretéért
Áldunk téged!
.- Hogy Fiad, Jézus Krisztus által nyilvánítottad ki országod közöttünk,
Áldunk téged!
.- Jézus alázatos születésért, szent életéért, szavaiért és csodáiért
Áldunk téged!

Cirill főapát úr imádsága a járvány idején
Imádkozzunk minden emberért, akiket a koronavírus járvány érint!
Azokért, akiket a vírus megfertőzött,
azokért, akit attól félnek, hogy elkapják a fertőzést,
a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért,
az orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a betegekről,
a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért,
a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik.
Imádkozzunk, hogy az Úr óvó jobbját a krízis idején is fölöttünk tartsa!
Mindenható Istenünk, te vagy menedékük és erősségünk.
Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden bajukban.
Állj most minden ember mellett, akit érint ez a baj!
Erősítsd bennünk a hitet, hogy mindannyiunknak továbbra is gondját viseled!
Erre kérünk Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
Szent Benedek atyánk, könyörögj érettünk!
Szent István király, könyörögj érettünk!

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

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.

HETI ELKÖTELEZETTSÉG
Minden héten egy kihívást javaslunk neked.
E héten legyen ez a kihívás:
Légy kedves otthon!

