
Olvasmány
2 Sám 7, 5. 8b-12. 16

„Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni 
lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok, mellől, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled 
voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy 
nevet szereztem neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam 
egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A 
gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem 
népem, Izrael fölé. Azért megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy 
fölépíti (uralkodó)-házadat.
Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, és trónod mindörökké szilárd marad.«”

Szentlecke
Róm 16, 25-27

Testvéreim! Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus 
Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend 
borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és 
minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak.
Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.

Evangélium
Lk 1, 26-38

Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy 
férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és 
így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszony-
nál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az 
angyal azonban folytatta:
„Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és 
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az 
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és 
uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem 
ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje 
borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, 
rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár 
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az 
angyal eltávozott.

I G E L AP2014. december 21.
ADVENT 4. vasárnapja



idézet Ferenc pápától

„Karácsony már közel van. Az Úr születését megelőző napokban, az egyház, csakúgy, 
mint Mária, egy születésre várakozik. (…) Mi, mint egyház, elkísérjük a Szűzanyát 
ebben a várakozásban, szinte siettetni akarjuk Jézus születését. Az Úr kétszer jön el. 
Az, amire most emlékezünk, az a testi születés, második eljövetele pedig lezárja a tör-
ténelmet. Szent Bernát szavai szerint azonban van egy harmadik születés is: ez pedig 
minden nap megtörténik.

 Meglátogat mindannyiunkat, és lelkünk is 
részt vesz ebben a hasonlóságban: lelkünk hasonlít az egyházra, hasonlít Máriára. A 
sivatagi atyák azt mondják, hogy Mária, az egyház és a mi lelkünk nőnemű szavak. 
Amit az egyikről mondunk, hasonlóképpen mondhatjuk a másikról is. Lelkünk vára-
kozik az Úr eljövetelére; nyílt lélekkel hívjuk: „Jöjj el, Uram!”

Az Úr minden nap meglátogatja egyházát!

„Ne félj, Mária! Hisz 
kegyelmet találtál 

Istennél! Mert íme, 
gyermeket fogansz 
méhedben és fiút 
szülsz, s Jézusnak 

fogod őt nevezni!”

Lk 1,30-31

Várjuk eljöveteled,

a szabadságot”
mert szomjazzuk

Advent 4. vasárnapja

Szabadság
„A szívem mélyén megtapasztalható öröm mutatja, hogy milyen mértékben 
kaptam meg a lelki szabadság kegyelmét. Az örömből fakadó és az örömmel 
meghozott elhatározások jelzik szabadságom mélységét. 
Ha nem kötelességből, emberi tekintetek miatt és az elvárásoknak való 
megfelelésből teszem feladataimat, hanem örömmel teszem, amit teszek, mert 
tudom, hogy Isten akarata szerint cselekszem, mert így felismerem munkám 
értékét, szabad ember vagyok.
Ez az öröm, evangéliumi öröm, amellyel egy időben tapasztalom a gyengeség, meg 
nem értés és szegénység terhét. Ez olyan öröm, amit Jézus is megtapasztalt 
nehézségei, küzdelmei, szenvedései alatt.
(…) A szabadságot talán akkor tapasztalom meg a legjobban, amikor a legnagyobb 
bizonytalanságban, szenvedésben, krízisben vagyok. Megfogom Jézus kezét, mert 
érzem szeretetét, és vele együtt szabadon szembenézek bármivel.”

Nemes Ödön SJ: Ima és élet I. kötet

A KERESZTÉNY SZABADSÁG nem szabadosság, 
hanem a megfeszített Szeretet belső szabadsága, 
mely felszabadít a megváltatlanság kétségbee-
sett vergődéséből és az önmegváltás reménytelen 
körbeforgásától. Ahogy az illatos tömjén felszáll a 
Megfeszített ékkövekkel kirakott keresztje felé, 
ahogy a díszes gregorián alleluja felemeli a szen-
vedésektől elgyötört lelket s az el nem múló bé-
kesség ígéretével balzsamozza be, úgy nyúlik az 
Isten gyermekeinek keresztfa tövében kihajtó sza-
badsága a végtelen örök élet egébe, s hordozza 
Ádám fiainak eljövendő dicsősége ígéretét. (…)

 Ez a szabadság azon-
ban nem elsősorban a rossz választásának le-
hetősége, hanem sokkal inkább a minden emberi 
megfontolástól, félelemtől, kompromisszumtól 
való szabadság: mindentudás és előrelátás nélkül 
is igent mert mondani Isten terveire.

Barsi Balázs OFM

Mária kiválasztott és kiváltságos volta 
nem jelentette azt, hogy ne maradt vol-
na meg a szabadsága.

Az emberi SZABADSÁG
A szabadság az értelemben és az akaratban gyökerező hatalom: cselekedni vagy nem 
cselekedni, ezt vagy azt tenni, megfontolt cselekedeteket önállóan végezni. A szabad 
akaratnak köszönhetően minden egyes ember rendelkezik önmaga fölött. A szabadság az 
emberben, az igazságban és a jóságban való növekedés és érlelődés ereje. A szabadság 
akkor éri el a tökéletességét, amikor Istenre, a mi boldogságunkra irányul.

A szabadságot az emberek közötti kapcsolatokban gyakoroljuk. Minden Isten képmására 
teremtett emberi személy természetes joga, hogy szabad és felelős személynek tekintsék. 
Mindenki köteles megadni mindekinek ezt a tiszteletet. Az emberi személy méltóságától 
elválaszthatatlan a szabadság gyakorlásának joga, különösen erkölcsi és vallási téren.

(Katolikus katekizmus 1731 és 1738 pontja)



Isten rettenetes kockázatot vállalt a szabadsággal. 
De segíti szabadságunkat, amely a szeretetben tel-
jesül be. A szeretet magában foglalja a Szentlélek 
minden adományát, de mindenekelőtt az istenfé-
lelmet, minden bölcsesség kezdetét.

Szent II. János Pál pápa

A szabadság a szeretet 
mértéke, amire képesek 
vagyunk.

Belvárosi R. K. Plébánia
6720 Szeged, Dóm tér 15. | 
www.szegedidom.hu | pasztoracio@szegedidom.hu

+36-20/420-157

H
IR

D
E
T
É
S –

plébánián lehet íratni.

– Templomunk karácsonyi és újévi liturgikus rendje az alábbiak szerint alakul:

December 24-én, reggel nem lesz! szentmise. A szentestéhez kapcsolódó 
programok 15.00 órakor kezdődnek a pásztorjátékkal, ezt követi 16.00 órakor a 
vigília-mise. Majd a templomot 18.00 – 22.30-ig zárva tartjuk. Az éjféli misét 
Kiss-Rigó László püspök úr celebrálja.

December 25-én, karácsony napján ünnepi miserend lesz templomunkban, 
vagyis 8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor lesznek szentmisék. A 10.00 órai 
szentmisét a püspök úr mutatja be.

December 26-án, pénteken, karácsony másnapján ünnepi miserend lesz temp-
lomunkban, vagyis 8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.

December 28-án, vasárnap, a Szent Család ünnepén a 18.00 órai szentmisét a 
püspök atya a családokért ajánlja fel, majd a szentmise végén megáldja őket. 
Ezúton is bíztatjuk a családokat, hogy jöjjenek erre a szentmisére.

December 31-én, szilveszter napján az év végi hálaadó szentmisét 17.00 órakor 
tartjuk. Ezen a napon tehát nem lesz 18.00 órakor szentmise!

Január 1-jén, Újév napján ünnepi miserend lesz templomunkban, vagyis 8.30, 
10.00, 11.30 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.

– Az altemplomi urnatemető csak kísérettel látogatható, a faliújságra kifüg-
gesztett időpontokban.

– Azoknak a jegyespároknak, akik 2015-ben szeretnének templo-
munkban házasságot kötni, január 5-től lesz lehetőségük
bejelentkezni a plébánián, hivatali időben.

A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben a 


