
és ezáltal tanúságot tegyünk. Ha 
megvédjük a vasárnap pihenő- és 
ünnepnap-jellegét, nemcsak az egy-
ház belső életét segítjük.  
A feltámadott Úrba vetett hit ke-
resztény létünk alappillére. A va-
sárnap és a vasárnapi szentmise 
kibontja és elmélyíti ezt a hitet a 
liturgikus közösség keretein belül, 
amelyben különösen is segít, hogy 
egyházként tapasztalhassuk meg a 
közösséget. Ezért minden hívőt arra 
szólítunk fel, hogy a vasárnapot 
újra a kegyelem és a megváltás ide-
jeként ünnepeljék, s ennek a nap-
nak a megszentelését hitükről való 
tanúságtételként és az örömhír ter-
jesztéséért való határozottabb elkö-
teleződésként értelmezzék. 
 
 

������������������������ 
Ünnepek, hirdetések 

kedd: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN  
FOGANTATÁSA 

 

� A karitász gyűjtés alkalmából 
147 000 Ft gyűlt össze. Köszön-
jük a kedves híveknek nagylelkű 
adományát. 

� Vasárnap délután a szentmisék 
között, 5 órakor lesz a szokásos 
orgonakoncert. 

� Továbbra is szeretettel várjuk a 
kedves híveket a Szent Anna Ott-
hon kápolnájában tartott roráték-
ra. 

� Kedden, Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén délután fél 5-kor az 
Apor iskola kápolnájában Tóth 
László szalézi szerzetes, nádsze-
gi esperes plébános tart előadást 
„Láttuk az Ő dicsőségét”, Jn 1,14 
− A hit találkozásokból ered cím-
mel. Előtte 4 órától rózsafüzért 
imádkozunk ugyanott. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

� A december 10-13. közötti lelki-
gyakorlatunkra nagyon sok a je-
lentkező, de Szentlelkes hívek 
jelentkezését hétfő estig még el-
fogadjuk.  

� Kérjük a kedves híveket, hogy 
beteg, ágyhoz kötött hozzátarto-
zóikat jelentsék be a plébánián, 
hogy minél előbb lehetővé te-
gyük számukra a szentgyónást, 
szentáldozást. 

� A karácsonyi díszítésre szánt 
adományokat kérjük belehelyez-
ni a kitett dobozba vagy leadni a 
plébánián. Előre is köszönjük a 
kedves hívek nagylelkű adomá-
nyait. 

� December 13-én du. 4 órakor 
lesz a családi mise.  

Elérhetőségek:  
postán:  Győr, 9024  Szentlélek tér 1. 
telefon/fax: 96/ 419-588  
neten: www.szentlelek.extra.hu 
 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2009. december 6.  A Szentlélek templom lapja Advent 2. vasárnapja 

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit ”  

Ma még sötét  
van, mert nem jöttem világosságnak,  

hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.  
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.  

Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.  
Dsida Jenő 



Olvasmány: Bar 5,1-9 
Jeruzsálem, vesd le a gyász s az 
ínség ruháját, s öltsd magadra 
mindörökre Isten dicsőségének 
szépségét! Öltsd fel Isten igazságá-
nak köntösét, s tedd fejedre az örök 
dicsőség koronáját, mert az Isten 
ismertté teszi fényességedet min-
denütt az ég alatt. Isten ezt a nevet 
adja neked örökre: “Igazságosság 
békéje” és “Jámborság dicsősége”. 
Kelj föl, Jeruzsálem, állj a magas-
latra, és tekints keletre! Nézd, mint 
gyűlnek egybe fiaid, napkelettől 
napnyugatig a Szentnek szavára, és 
ujjonganak, mert Isten megemléke-
zett róluk. Gyalog távoztak, ellen-
ség hajtotta őket, de Isten vezeti 
vissza, s úgy hozza őket, mint kirá-
lyi sarjakat. Isten parancsot adott, 
hogy hordják el mind a magas he-
gyeket s az örök halmokat, a völ-
gyeket meg töltsék fel, hogy sík 
legyen a föld, és Izrael biztosan 
haladhasson Isten dicsősége alatt. 
Az erdők és az illatos fák Isten pa-
rancsára mind árnyékot nyújtanak 
Izraelnek. Isten vezeti majd Izraelt 
örömben, dicsőségének fényében, s 
kíséretül adja nekik irgalmát és 
igazságosságát. 
 
Szentlecke: Fil 1,4-6.8-11 
és mindig, minden imádságomban 
örömmel könyörgök mindnyájato-
kért, mivel részt vesztek az evangé-
lium szolgálatában az első naptól 
kezdve mindmáig. Bízom is abban, 
hogy aki megkezdte bennetek a jó 

művet, teljessé teszi azt Krisztus 
Jézus napjáig. Mert Isten a tanúm, 
mennyire vágyódom mindnyájatok 
után Krisztus Jézus szeretetében. 
Azért imádkozom, hogy szeretete-
tek mindjobban gazdagodjék meg-
ismerésben és teljes megértésben, 
hogy meg tudjátok ítélni, mi a he-
lyes, hogy tiszták és kifogástalanok 
legyetek Krisztus napjára, telve az 
igazságnak Jézus Krisztus által 
szerzett gyümölcsével Isten dicső-
ségére és dicséretére. 
 
 
Evangélium: Lk 3,1-6 
Tibériusz császár uralkodásának 
tizenötödik esztendejében, amikor 
Poncius Pilátus volt Júdea helytar-
tója, Heródes pedig Galilea negye-
des fejedelme, Fülöp, a testvére 
Itúrea és Trachonitisz tartomány 
negyedes fejedelme, és Lizániász 
Abilína negyedes fejedelme, Annás 
és Kaifás főpapok alatt, elhangzott 
az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiá-
hoz, a pusztában. S ő elment a Jor-
dán egész környékére, hirdet 
te a bűnbánat keresztségét a bűnök 
bocsánatára, amint írva van Izajás 
próféta beszédeinek könyvében: ,,A 
pusztában kiáltónak szava: 
,,Készítsétek az Úr útját, tegyétek 
egyenessé ösvényeit. Minden völ-
gyet betöltenek, minden hegyet és 
halmot elhordanak; ami görbe, 
egyenes lesz, a göröngyös pedig 
sima úttá: és meglátja minden test 
Isten üdvösségét'''' [Iz 40,3-5]. 

nünket üdvözítő művébe. Az 
abitenei keresztények nem tudtak a 
vasárnap és így a vasárnapi szent-
mise nélkül élni. Vajon mi is úgy 
tekintünk a vasárnapi szentmisére, 
mint a legnagyobb ajándékra és 
hitünk megünneplésére? A szent-
mise és a vasárnap jelentőségét saj-
nos nem mindig ismeri fel minden-
ki, ebben nincs semmi újdonság. 
Az Egyház már jóval korábban pa-
rancsban fogalmazta meg ezt az 
isteni meghívást: „Vasárnap és más 
kötelező ünnepeken a hívők kötele-
sek szentmisén részt venni” (CIC 

1247).  
Hogyan lehet egy meghívásból pa-
rancs? Egyáltalán hogyan lehet hi-
tünk élő és spontán, ha parancsok-
kal kell szabályozni? Mivel a hit 
Isten ajándéka és szeretetének jele, 
hitünk szabad válasz kell hogy le-
gyen erre a szeretetre. A parancs 
nyelvén az Egyház arra akarja fel-
hívni figyelmünket, hogy itt valami 
fontosról van szó. 

A vasárnap az Egyház napja 
Nagy személyes ajándék, amikor 
külön-külön meghallgatjuk Isten 
Igéjét a szentmisében és magunk-
hoz vesszük Krisztus testét és vérét. 
Hívőként azonban nem vagyunk 
egyedül és nem is állhatunk egyma-
gunkban. Az egyház által lettünk 
hívők és egy közösség tagjai let-
tünk. Ha az egyházhoz tartozónak 
valljuk magunkat, a közösséghez is 
kell tartoznunk azáltal, hogy jelen 
vagyunk ott, ahol a közösség külö-

nösen is látható és konkrét, vagyis 
a vasárnapi szentmisén. Fontos, 
hogy testvéreink jelenléte által 
megerősödjünk hitünkben, és a mi 
részvételünk neki is bátorságot ad-
jon. Különösen a fiatalok számára 
fontos, hogy ne érezzék magukat 
egyedül a hitükben. 

Kihívások a vasárnapi  
szentmisén való részvételben 

A vasárnapi szentmisén való rész-
vételt illetően gyakran kihívások 
állnak előttünk Vannak olyan okok, 
mint például halasztást nem tűrő 
munka, betegség vagy gyengeség, 
amely felmentő ok lehet a vasárna-
pi szentmise látogatás kötelezettsé-
ge alól. A vasárnapi szentmisén 
való részvétel vágya és Isten közel-
ségének keresése azonban mindig 
élő kell hogy legyen bennünk. Ha a 
fenti okok miatt a szentmisén való 
részvétel nem megoldható, más le-
hetőségeket kell keresni. Ha a saját 
plébánián nincs vasárnapi szentmi-
se, keressük fel a szomszédos egy-
házközséget, vagy vegyünk részt 
igeliturgián. Különösen idősek és 
betegek számára ajánlott a televízió 
vagy rádió által közvetített szentmi-
sébe való bekapcsolódás. Ha egyál-
talán nem tudunk szentmisén részt 
venni vasárnap, a Szentírás vagy 
egy misekönyv segítségével otthon 
szenteljünk időt az imádságnak, 
hogy ezzel egységben lehessünk az 
Eucharisztiát ünneplő közösséggel. 
Katolikusként szükségünk van a 
vasárnapra, hogy hitünket tápláljuk 



A földön még nem volt soha 

senki s nem is lesz soha senki, aki 

olyan mélyre süllyedt volna, hogy 

el ne érhesse Isten végtelen sze-

retete. Nincs jogod arra, hogy ne 

szeress és ne bízzál ott, ahol Is-

ten szeret és bízik.  

Valamennyien adventi vágyako-

zást hordozunk magunkban, mert 

a fészekből kiesett madárként 

kiált lelkünk Isten után. 
Gondolatok Rónay György naplójából 

 
 
 

Skandináv püspökök  
pásztorlevele a vasárnapról  

amely nálunk aktuális 
 

„Sine dominico non possumus! Az 
Úr ajándéka, az Úr napja nélkül 
nem tudunk élni! Így feleltek a 
bíróság előtt 304-ben a mai Tuné-
zia területén élő keresztények ar-
ra a kérdésre, hogy a tiltás ellené-
re miért ünnepelték meg az Eu-
charisztia napját."  

A keresztény élet fontos jellemzői 
közé tartozik a vasárnap megszen-
telése. Az ősegyház korától kezdve 
a vasárnap a hét azon napja, amikor 
a keresztények összegyűlnek, hogy 
megünnepeljék az Eucharisztiát, 
tartózkodnak a nehéz munkától és 
pihennek. 
Szükség van a pihenésre 
Nehéz fizikai vagy szellemi munka 

karják az embertől Istent. Ezeket a 
halmokat el kell hordani.  
Azért szükséges a lelki útkészítés, 
mert a hitetlenség, a buta előítéle-
tek valóságos lelki űrt, mély völ-
gyeket, szakadékokat vágott az em-
berekben. Ezeket a völgyeket 
(hiányokat) fel kell tölteni.  
Azért szükséges a lelki útkészítés, 
mert az emberi gazság olyan ka-
nyargós utakat alakított ki, melyek 
megkerülik az igazságot. Ezeket a 
görbe utakat ki kell egyenesíteni.  
Azért szükséges a lelki útkészítés, 
mert az erkölcstelen életmód olyan 
göröngyös utat alakított ki, melyen 
az erény csak botorkálva haladhat 
előre. Ezeket a göröngyöket simává 
kell tenni.  
De hogyan lehet az anyagi javak 
hegyeit elhordani, a hitetlenség völ-
gyeit feltölteni, a hazugság kanyar-
jait levágni, az erkölcstelenség gö-
röngyeit elsimítani?  
A bűnbánat szentségével! A bűnök 
ugyanis elszakítanak Istentől és az 
Egyháztól, enyhébb esetben csak 
meglazítják Istenhez és az Egyház-
hoz – vagyis a keresztény közös-
séghez – fűző kapcsolatot. A bűn-
bánat szentsége – a gyónás – vi-
szont megerősíti Istenhez és az 
Egyházhoz fűző kapcsolatot. A 
gyónás hasonló az útkészítéshez: 
eltünteti a bűn kátyúit, simává teszi 
lelki haladásunkat. A gyónással, 
mint lelki útkészítéssel egyrészt 
megmutatom Isten iránti megbe-
csülésemet, sőt szeretetemet; más-

„Készítsétek az Úr útját!”  
(Lk 3,4).  

A mai evangéliumban egy Izajás 
prófétától eredő felszólítást hallot-
tunk az útkészítésre vonatkozóan: a 
völgyeket töltsétek fel, a halmokat 
hordjátok el, a görbét egyenesítsé-
tek ki, a göröngyöset simítsátok el. 
A több ezer éves szöveg nem egy 
akkori – útépítést ígérő – kampány-
fogás része, hanem egy jövendölés 
része. Deutero Izajás könyve meg-
jövendöli a zsidó nép babiloni fog-
ságból való szabadulását (vö. Iz 
40,3). A fogságból való visszatérést 
– Mikeás prófétához (Mik 2,13) és 
a ma hallott Báruk prófétához (Bár 
5,9) hasonlóan – úgy képzelte, 
hogy maga Isten fogja népét vezet-
ni, mint ahogy az egyiptomi rab-
ságból is hazavezette.  
Manapság is szokás, ha egy kiemel-
ten fontos állami vendég érkezik az 
országba, akkor legalább azt az út-
szakaszt rendbe rakják, amerre a 
vendég közlekedni fog. A kátyúk 
eltüntetése a megbecsülés, sőt a 
szeretet jele is lehet.  
Amikor Keresztelő Szent János fel-
szólít, hogy „készítsétek az Úr út-
ját”, akkor természetesen lelki út-
készítést ért rajta, mellyel előkészü-
lünk az Úr Jézussal való találkozás-
ra.  
Miért van szükség lelki útkészí-
tésre?  
Azért, mert az anyagi javak hajszo-
lása olyan halmokat és hegyeket 
képes összehordani, melyek elta-
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után az embernek pihenésre van 
szüksége. A rövidebb munkaidő és 
a technika vívmányai sok szem-
pontból egyszerűbbé tették az em-
ber életét, s ezért a munkahét során 
is több szabadidő áll rendelkezés-
re. A munkakörülmények köny-
nyebbé válása azonban gyakran 
kényszerként jelentkezik, hogy to-
vább növeljük a termelést. 
A vasárnap a testi és lelki pihenés, 
a munkától való tartózkodás, a csa-
ládi élet, a baráti kapcsolatok ápo-
lása, a betegekről és egyedül élők-
ről való gondoskodás, a kulturális 
és szellemi épülés napja kell hogy 
legyen. Ma az a veszély fenyegeti 
a vasárnapot, hogy a hét többi nap-
jával egyenlővé válik. Fogyasztó-
ként abban a kísértésben vagyunk, 
hogy szükségtelen szolgáltatásokat 
vegyünk igénybe, mint például az 
üzletek vasárnapi nyitva tartása, és 
ezzel a vasárnap szakrális jellegét 
hagyjuk elveszni. 

A vasárnap az  
Eucharisztia napja 

A kereszt és a feltámadás Jézus 
istenségének és irántunk való ha-
tártalan szeretetének megnyilvánu-
lása. Ez az egyszeri és megismétel-
hetetlen esemény jelenné válik szá-
munkra, amikor az Eucharisztiát 
ünnepeljük. Ebben a szentségben 
találkozunk az élő Krisztussal, aki 
vasárnap, a hét első napján támadt 
fel. A vasárnapi szentmisén való 
részvétellel Krisztus bevon ben-



részt „kibékülök az Egyházzal, 
amelyet megsebeztem bűnömmel, 
és amely imájával közreműködik 
megtérésemben.” (LG 11).  
Tapasztalatból tudja mindenki, 
mennyivel jobb egy sima úton ha-
ladni, mint kátyúkon zötykölődni. 
A szentgyónást elvégző hívő is ta-
pasztalatból tudja, mennyivel jobb 
nyugodt lelkiismerettel élni, mint a 
bűn okozta lelki nyugtalansággal. 
Válasszuk hát a bűn kátyúitól elle-
hetetlenített életút helyett a bűnbá-
nat által készült sima és egyenes 
utat. A Jézus által kijelölt úton (vö. 
Jn 14,6) haladva biztonsággal ju-
tunk el az örök életbe. 

Verőcei Gábor/MK 

 

Készítsétek az Úr útját! 

Manapság sokat hallunk útépítések-
ről. Főleg a nehézségekről, ami kö-
rülveszi. És milyen jó, ha jó úton 
haladhatunk a célunk felé. Hidak-
kal és alagutakkal kímélik meg az 
autóst a hegy- és völgy menetektől.  
Adventi utunkon látjuk a célt, Isten 
Országát, ahova szeretnénk eljutni. 
Tudom, szeretném tudatosítani, 
hogy honnan hova akarok eljutni. 
És ha tudom az utat, láthatom a ne-
hézségeket is, felmérhetem az aka-
dályokat.  
Vannak akadályok, amelyek rajtam 
kívül állnak, amelyeket nem tudok 
legyőzni. Külső körülmények, ben-
nem rejlő legyőzhetetlen akadá-
lyok. Ha valamiről belátom, hogy 

legyőzhetetlen, akkor az fél győze-
lem, mert nem kezdek el vele küzde-
ni, hanem kikerülöm.  
Mik lehetnek az akadályok? Bűne-
im, gyengeségeim, türelmetlensé-
gem, állhatatlanságom.  
A mai vasárnap és az előttünk álló 
hét a helyzetfelmérés hete lehet. Tu-
datosítsam magamban, hogy mik a 
hegyek és völgyek, mik az akadá-
lyok, amelyek akadályoznak uta-
mon. Ha tudom, akkor a jövő vasár-
nap majd megkérdezhetem én is a 
keresztelőtől, hogy mit tegyek.  
 
 

Advent 

Járom az utakat, látom az utat körül-
vevő földeket. Egyiken még ott a 
törés után otthagyott kukoricaszár, 
másikon felütötte fejét a gaz és elbo-
rította az egész táblát, a harmadikon 
épp most forgatja a földet az eke, 
nyomában tiszta minden. Előkészít-
ve a vetésre, majd termésre.  
Nézem az embereket. Egyik tekinte-
tében valami fáradtság látszik. Dol-
gozott, keresett, szeretett, de most 
fásult. Semmi sem érdekli. Régi ter-
mésének örült, de most üres a lelke. 
Nem kíván dolgozni, nem kíván élni. 
Talán eddig jót termett, de most csak 
romokban él. 
Nézem az embereket, sötét, komor, 
mindenre elszánt szempár. Nem sze-
retnék elhagyott sötét utcában vele 
találkozni. Rabolna, ölne, erőszakos-
kodna? Nem lehet belelátni, túl sok a 

Szántsunk, tisztítsunk az adventi 
időben saját lelkünkben, hogy Ka-
rácsonyra be tudja fogadni az örök 
élet Csíráját, segítsen jól termő 
életre. De segítsük a többieket is, 
hátha kedvet kapnak szavunkra és 
példánkra az igazi mélyszántásra. 
A Betlehemi Gyermek áldása töltse 
be ifjaink szívét! 

Gyulay Endre 

 
 
Ha egyszer a hang szól; ha egyszer a 

lélekben fölébred a vágy, hogy jobb 

legyen annál, amilyen eddig volt, ezt 

a hangot nem szabad hallatlanra ven-

nünk, s várnunk, hogy majd újra szól 

és majd csak akkor fogjuk követni; 

mert ki biztosít róla, nem leszünk-e 

süketek rossz szokásaink, bűneink, 

megátalkodottságunk miatt akkorra, 

amikor esetleg újra megszólal?  

A hang, melyet nem akarunk meghal-

lani magunkban, egyszerre úgy kezd 

szólni, hogy meg nem hallani többé 

lehetetlen. Ez a kegyelem. S van úgy, 

hogy akarnánk engedni a kísértés-

nek s mégsem engedünk, magunk 

sem tudjuk miért; valaki önma-

gunk ellenére vigyáz ránk. S így 

lassan fölfedezzük, hogy nincs 

értelme a kísérletezésnek és a 

magunk erejére hagyatkozásnak; 

és hogy itt az ideje onnét ven-

nünk erőt, ahol valóban van és 

ahonnét megkaphatjuk. 

 

felhalmozódott szemét benne. Jö-
vője? Csak hitványság, önzés, bűn. 
Tovább nézem az embereket, fé-
nyes szemek, áttetsző arc, árad be-
lőle a tisztaság, ártatlanság, béke. 
Talán most jött a templomból, most 
tisztította le lelkét a bűnbánat 
szentségében, vagy már ez a tiszta 
tekintet állandó benne? 
Jön a vetni szándékozó munkás. A 
három földdarabból csak a harma-
dikba tud vetni. Ott várható a jó 
termés. A többire szórni magot nem 
érdemes, a gaz úgyis elnyomja. Hi-
ába vet, csak pocsékolás lenne. Re-
ménytelen a termést ott várni. Elő-
ször eke kell, hogy tiszta, a magra 
előkészített legyen. 
Jön a Karácsony. A szentáldozás-
ban Mária helyett most a miséző 
nyújtja Jézust. Az örök élet csíráját 
"veti" lelkembe. Bő termést szeret-
ne tőlem, hogy Atyjának adva bol-
dog, örök otthont készítsen szá-
momra, de addig is nyugodt béke 
legyen szívemben. Az elő nem ké-
szített lelkekbe nem lesz Kará-
csonykor "vetés", és nem várható 
termés sem. 
Nézem a bevetett földet kicsivel 
később. Olyan szomjas a föntről 
jövő áztató esőre. És az Úr időben 
megadja, hogy bőven teremjen a 
föld a gazdájának. Mennyi embert 
lehet élelemmel ellátni majd e ter-
mésből! Mily boldog lesz a Gazda, 
hogy Fia "vetőmagjából" mennyi 
áldás, szeretet, élet fogant. Nem 
lesz üres Isten Országa! 


