
Csaba testvér egy keddi szentmisében a Megtes-Csaba testvér egy keddi szentmisében a Megtes-
tesülés templomban megosztotta velünk adventi tesülés templomban megosztotta velünk adventi 
gondolatait.gondolatait.
Szívet melengető prédikációjában Isten szolgája-Szívet melengető prédikációjában Isten szolgája-
ként megmutatta, hogy az advent a remény meg-ként megmutatta, hogy az advent a remény meg-
születése. Mi már nem eshetünk kétségbe, nekünk születése. Mi már nem eshetünk kétségbe, nekünk 
már csak tudatosítani kell magunkban minden már csak tudatosítani kell magunkban minden 
nap, hogy ha életünket Krisztusban, Krisztussal nap, hogy ha életünket Krisztusban, Krisztussal 
éljük, akkor a reménytelenség elporlad. Mert a re-éljük, akkor a reménytelenség elporlad. Mert a re-
ménytelenség a mi gyarló látásmódunk. Meg kell ménytelenség a mi gyarló látásmódunk. Meg kell 
tanulnunk, hogy a mi életünk reménnyel teljes! tanulnunk, hogy a mi életünk reménnyel teljes! 
Az örök remény megszületésének ünnepére kell Az örök remény megszületésének ünnepére kell 
készülnünk az adventi időben.készülnünk az adventi időben.
Ezekben a hetekben azért törjük magunkat, hogy Ezekben a hetekben azért törjük magunkat, hogy 
kitaláljuk, milyen ajándékot vegyünk szeretteink-kitaláljuk, milyen ajándékot vegyünk szeretteink-
nek? Azt szeretnénk, hogy az ajándékunk tetszetős nek? Azt szeretnénk, hogy az ajándékunk tetszetős 
is, hasznos is, megfi zethető is legyen, de főleg hogy is, hasznos is, megfi zethető is legyen, de főleg hogy 
örömet okozzon a megajándékozottnak.örömet okozzon a megajándékozottnak.
Mi ilyen ajándékot kaptunk Karácsonykor az Mi ilyen ajándékot kaptunk Karácsonykor az 
Atyától: a Fiúban a békét, az örömöt, a reményt Atyától: a Fiúban a békét, az örömöt, a reményt 
a bűneink bocsánatát az örök boldogságot hozta a bűneink bocsánatát az örök boldogságot hozta 
el nekünk. Vagyis Önmagát ajándékozta nekünk el nekünk. Vagyis Önmagát ajándékozta nekünk 
Krisztusban.Krisztusban.
Ne az áruházak polcain keressük a legértékesebb, Ne az áruházak polcain keressük a legértékesebb, 

a legmegfelelőbb tárgyakat, hiszen a legjobb aján-a legmegfelelőbb tárgyakat, hiszen a legjobb aján-
dék mi magunk vagyunk. Az „egészen más” Atya dék mi magunk vagyunk. Az „egészen más” Atya 
vágyik rá, hogy önmagát adja benned valakinek, vágyik rá, hogy önmagát adja benned valakinek, 
valakiknek.valakiknek.
Isten engem is arra teremtett, hogy a legvágyot-Isten engem is arra teremtett, hogy a legvágyot-
tabb ajándék legyek, és téged is arra teremtett, tabb ajándék legyek, és téged is arra teremtett, 
hogy a legnagyobb ajándék legyél a feleségednek, hogy a legnagyobb ajándék legyél a feleségednek, 
férjednek, gyermekeidnek, családodnak a másik férjednek, gyermekeidnek, családodnak a másik 
embernek.embernek.
Merjük Isten szerető szemével látni magunkat. A Merjük Isten szerető szemével látni magunkat. A 
Végtelen Szeretet olyan értékesnek tart bennün-Végtelen Szeretet olyan értékesnek tart bennün-
ket, hogy életét adta értünk.ket, hogy életét adta értünk.
Ebben az adventi időszakban csomagoljuk ki ezt Ebben az adventi időszakban csomagoljuk ki ezt 
az ajándékot és kérjük Isten kegyelmét, hogy olyan az ajándékot és kérjük Isten kegyelmét, hogy olyan 
ajándékká válhassunk, amilyennek megálmodott ajándékká válhassunk, amilyennek megálmodott 
bennünket.bennünket.

Bódis CsabaBódis Csaba

„Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek „Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek 
megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a bará-megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a bará-
todnak szeretet, a partnerednek szívesség; min-todnak szeretet, a partnerednek szívesség; min-
denkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó denkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó 
példa, és végül magadnak tisztelet.”példa, és végül magadnak tisztelet.”

Oren ArnoldOren Arnold

„MERJÜNK AJÁNDÉKKÁ LENNI…””
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Áldott karácsonyt!Áldott karácsonyt!

Jusson mindenkinek élelem,Jusson mindenkinek élelem,
Sok boldogság és szerelem!Sok boldogság és szerelem!
Legyen ez a nap is vidám,Legyen ez a nap is vidám,
Mindig legyen az amit kíván!Mindig legyen az amit kíván!
Legyen a Földön béke, boldogság,Legyen a Földön béke, boldogság,
Soha ne legyen a szívekben gazság!Soha ne legyen a szívekben gazság!
Szeretetben teljen el a karácsony,Szeretetben teljen el a karácsony,
Én mindenkinek ezt kívánom!Én mindenkinek ezt kívánom!

ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!



Jézus Krisztus születésére emlékezik Kará-

csonykor a keresztény világ, a nem keresztények 

pedig a szeretet ünnepét ülik.

A karácsonyt, amelynek latin neve Nativitatis 

Domini, Natalis Domini (Az Úr születése), a 

nyugati kereszténység december 25-én, a keleti 

január 7-én tartja. A kereszténységnek Húsvét 

mellett a második legnagyobb, gyakorlatilag 

a legelterjedtebb ünnepe, egyben a szeretet, az 

öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.

A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus 

Szűz Máriától született Betlehemben, ennek 

Dionysios Exigius apát által kiszámított időpont-

ja lett az egész földkerekségen általánosan elfoga-

dott időszámítás kezdőpontja

A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága 

a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje 

és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgia magya-

rázat szerint az éjféli mise Jézus (azaz az Ige) örök 

születését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige 

földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az 

ember kegyelmi újjászületését ünnepli. A pápa ka-

rácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a város-

nak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad, és 

több mint ötven nyelven üdvözli a világ népeit.

Karácsonyt megelőzi a négyhetes advent (Úr-

jövet), ennek első vasárnapjával kezdődik az egy-

házi év.

ADVENT a reményteli várakozás ideje. Vará-

zsos hangulata a régmúltra visszanyúló, gyönyö-

rű, téli hagyomány. De mire is várunk? Várunk 

Valakit, aki van. Fontos, hogy tudatosan ve-

gyünk részt a várakozásban. Kérjük Őt, indítson 

el bennünket a karácsonyi örömök felé. Ha egy 

kicsit jobban magunkba nézünk, felismerjük hi-

báinkat, megtisztult lélekkel fogadhatjuk a nagy 

ajándékot, Jézus Krisztus születését.

RZs

„Karácsony készűl, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 

legyetek ujra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert

December
Szentkarácsony hava

Az egyházi év adventi időszakában a hajnali mi-

sék különleges hangulatot kölcsönöznek a decem-

beri virradatnak. A roráte elnevezést az ünnepkör 

egyik – ószövetségi szentírási szövegen alapuló – 

énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben 

énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok 

egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy an-

gyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy 

a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket 

mindig az Úrangyala elimádkozásával fejezték 

be. A roráte-szentmiséknek a katolikus egyház-

ban megvannak a hagyományai. A Megtestesülés 

templomban minden reggel 6 órakor kezdődik, 

utána pedig közös reggelin vehetnek részt a testvé-

rek. Ez bensőségessé teszi a hajnali találkozásokat. 

Sokan indulunk kora reggel, hogy erőt merítsünk 

plébánosunk hajnali gondolataiból.

Angyali mise - 

Roráté

Az idén is várjuk adományaitokat a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Gálospetriben működő gyer-
mekotthona számára.

Tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztító-
szereket, gyógyszereket, használt, de még jó 

állapotban lévő ruhákat, használt játé-
kokat illetve könyveket.

A pénzadományokat egy összegben az alapítvány 
magyarországi számlaszámára fogjuk befi zetni.
Adományaitokat 2010. december 10.-ig kérjük 
eljuttatni a Megtestesülés Plébánia Irodájára.

A segítséget előre is megköszönve, tisztelettel:
Danka Erika. Mobil telefon: 20/3386564

Tisztelt Adományozók!



„Nem ti választottatok engem, hanem én vá-

lasztottalak benneteket. Azt parancsolom nek-

tek: szeressétek egy-

mást.” – Jn. 15,16

Isten ezekkel a sza-

vakkal szól minden 

emberhez, így választ 

ki mindenkit egy 

adott feladatra. A mi-

nistránsok szolgálata 

szintén egy egyéni, de 

mégis közösségi szol-

gálat. Az erről meg-

élt tapasztalatokat 

osztják meg néhá-

nyan közülük. Fogadjuk szeretettel! 

Rácz Balázs: Nekem a ministrálásról mindig 

az isteni szolgálat és az isteni szeretet jut az eszem-

be. Az elsőáldozás számomra különösen nagy 

előrelépés volt, mert így közelebb kerülhettem a 

Jóistenhez. Ha templomba megyek, az a jövő hétre 

szellemi feltöltődést ad. A rorátéről - bár még nem 

voltam - a frissesség jut az eszembe, és hogy már 

hat órakor találkozni tudok a ministráns társaim-

mal, akik még most ébredeznek és „pizsamában” 

nyújtózkodnak a sekrestyében, meg természete-

sen a találkozás a Jóistennel, aki egész éjjel vigyá-

zott rám. 

Befejezésképpen el szeretném mondani, hogy 

én itt a többi ministránssal és Laci atyával jól ér-

zem magam és remélem, hogy ők is ugyan így 

éreznek

Moldoványi Dávid: Szeretek misére járni és 

így, hogy ministrálok. közelebb kerülhetek az 

Úrhoz. Azért fogok eljárni a rorátéra, hogy a reg-

geli misén megkapjam egész napra az Úr áldását.

Rives Dávid: Gyerekkorom óta járok minden 

vasárnap misére, ezért nekem könnyű dolgom 

van, hisz belém ivódott ez a szokás. Ám helytelen 

lenne ezt egy hétköznapi tevékenységként kezelni. 

Nem mindig könnyű vállalni ezt a szép szolgála-

tot, mert a világnap, mint nap eltávolodik Istentől, 

míg mi egyre közelebb kerülünk hozzá. A roráté 

számomra másabb, mint egy vasárnapi mise, mert 

minden reggel meg kell küzdenem a fáradtsággal. 

Jó érzés minden reggel 

találkozni a barátokkal 

és együtt imádkozni 

Istenhez. Isten mindig 

segített legyőzni a fá-

radtságot és a reggeli 

hideget.

Mindenkinek csak 

ajánlani tudom a reg-

gelit a plébánián!

Bagosi Erik: Jó 

nézni azt, hogy a mi-

nistránsok között, 

hogy alakul ki a szolgálat rendje, ki mikor és mit 

fog tenni. Isten minden ministránst megszólított 

erre a szolgálatra, amire igennel feleltünk. Szá-

momra ez a szolgálat segít megélni a közösséget, 

és segít közelebb vinni Istenhez. Jó érzéssel tölt el, 

hogy akár nap mint nap hasonló korú, gondolko-

dású fi atallal találkozhatom. Jó ránézni azokra, 

akik utánunk jönnek és mertek igent mondani az 

isteni hívó szóra.

Kérem a Jóistent, hogy mindnyájunknak adja 

meg azt, hogy napról-napra elmerülhessünk az Ő 

szolgálatában!

Isten és ember szolgálatában

Plébániánk életéből

Plébániánkon idén Krisztus Király vasárnap-
ján, azaz november 21-én került sor a minist-
ránsok avatására. Nekünk új ministránsoknak  
Iván Gergőnek, Iván Dominiknek, Keczán 
Lászlónak, Moldoványi Dávidnak, Szulyák 
Mátyásnak és jómagamnak a szentmise fontos 
és meghatározó pillanata volt, amikor Jézus 
hűséges szolgái lettünk. Ennek jeléül mostantól 
a fehér ruhánk felett keresztet viselünk. 
Köszöntet szeretnénk kifejezni Bagosi Eriknek 

felkészítő munkájáért, a régi ministránsok-
nak segítő közreműködésükért.

Sárvári Péter



Időpont Esemény
02. csüt. 19.00 Kezdő katekumen
04. szo. 18.45 Szentségimádás

05. vas. 16.00
Szent Jeromos bibliaóra- 
Lukács evangéliuma

18.00 Szemlélődő ima
07. kedd 18.45 Cursillo csoport
09. csüt. 19.00 Haladó katekumen 
11. szo. 18.45 Énekkar
12. vas. 16.00 Fiatal felnőtt csoport
14. kedd 18.00 Életleckék
16. csüt. 19.00 Kezdő katekumen

Időpont Esemény
18. sz. 18.45 Zenés Áhítat

19. vas. 16.00
Szent Mónika Család-
közösség

24. pén. 21.30 KARÁCSONY VIGÍLIA
27. hét. 17.00 Szent Mónika 
31. pén. 18.00 Évvégi Hálaadó szentmise

Minden héten
hétfő 14.00 Tű-kör

18.45 Női torna
péntek 10.00 II. János Pál Lelki Kör

IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise) a 
plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640, 
E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Irodavezető: Bakai Berta, Tel.: 30/687-6377 Munkatárs: Gajdos Zsuzsanna, 
Tel.: 30/573-6577 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info 

Programok

A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA. 
Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.) 

Felelős kiadó: Felföldi László Tel.: 06 30 9855-640 E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net
Szerkesztette: Rácz Jánosné E-mail: raczne75@gmail.com

ÜNNEPI MISEREND 

MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
december 24.  (péntek) 21.30 Karácsonyi meditáció, énekkar, szentmise
december 25. (szombat) 11.00 Karácsony
december 26. (vasárnap) 11.00 Szent Család
december 31. (péntek-szilveszter) 18.00 Hálaadás
január 1. (szombat) 11.00 Isten anyja
január 2. (vasárnap) 11.00 Vízkereszt

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
December 24. (péntek) 20.00 Karácsonyi vigília
december 25. (szombat) 9.00 Karácsony
december 26. (vasárnap) 9.00 Szent Család
január 1. (szombat) 9.00 Isten anyja
január 2. (vasárnap) 9.00 Vízkereszt

RORÁTÉ szentmisék november 29-december 23. között minden hétköznap (hétfő-szombat) reggel 
6 órától. Utána szeretettel hívunk és várunk mindenkit közös reggelire a plébánián.

A Szentmisék időpontjai Adventben

MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap: 9.00-kor görög katolikus liturgia

11.00-kor ünnepi szentmise
hétfő-péntek: 6.00-kor roráté szentmise
szombat: 6.00-kor roráté szentmise

18.00-kor szentmise

Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton 

az esti szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap: 9.00-kor ünnepi szentmise
szerda: 18.00-kor szentmise


