
 IGELAP 
Olvasmány 
Bár 5, 1–9 

Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, 
öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, 
amelyet Isten ad neked mindörökre. 
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, 
s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, 
mert az Isten ismertté teszi fényességedet 
mindenütt az ég alatt. 
Isten ezt a nevet adja neked örökre: 
„Igazságosság békéje”, „jámborság dicsősége”. 
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, 
és tekints keletre! 
Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, 
napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, 
és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk. 
Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, 
de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, 
mint királyi sarjakat. 
Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi 
a magas hegyeket és az örök bérceket. 
A föld színéig betölti a völgyeket, 
hogy bizton haladhasson Izrael 
Isten dicsősége alatt. 
Az erdők és az illatos fák Isten parancsára 
mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. 
Isten vezeti majd népét 
örömben, dicsőségének fényében, 
s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. 

Szentlecke 
Fil 1, 4–6. 8–11 

Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatok-
ról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom 
benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. 

Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. 
Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a 
teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek 
lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus 
Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. 

Evangélium 
Lk 3, 1–6 

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esz-
tendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytar-
tója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, 
testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tarto-
mányának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes 
fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr 
szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 

S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűn-
bánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg 
van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A 
pusztába kiáltónak ez a szava: 

Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A 
völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjá-
tok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös 
változzék sima úttá, és minden ember meglátja az 
Isten üdvösségét.” 
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 Az adventi időszakban, hétköznapokon és szombaton roráte misékre vár-
juk a kedves híveket reggelente 6.30 órától. 
December 9-én, szerdán 18 órai kezdettel adventi zenei estre várjuk a 
kedves híveket a Katolikus Házba.  
December 12-én, szombaton a 18 órai szentmisében a St Catharine’s 
College Girls’ Choir és a Népzenei Kamaraműhely teljesít zenei szolgála-
tot. Szeretettel várjuk a híveket erre a szentmisére. 
Jövő vasárnap a 10 órai szentmisét Dr. Kiss-Rigó László püspök úr mutat-
ja be és megnyitja a  irgalmasság évét.  
A karácsony előtti időszakban lelkipásztoraink szívesen fölkeresik ottho-
naikban is azokat az idős vagy beteg testvéreket, akiknek a hozzátartozói 
ezt kérik. 
A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali idő-
ben a plébánián lehet íratni. 
Az adventi vasárnapokon karácsonyi vásárt rendezünk templomunk főbe-
járatánál, a kórus alatt, hogy bárki ízléses és tartalmas ajándékokkal ör-
vendeztethesse meg szeretteit karácsonyra. 

 

2015. december 6. 
Advent 2. vasárnapja 
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