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A hét ünnepe: SZŰZ MÁRIA, A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől.
A keleti egyházban Anna foganása az ünnep neve, amelyet az
első írásos emlékek szerint a 8. században még december 9-én
ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel az ünnep Nápolyban és Szicíliában, de a 10. század elején már Angliában is
megtartották. Magyarországon III. Béla király honosította meg.
A 13–14. század során egész Európában elterjedt a Szeplőtelen
Fogantatás ünnepe. Rómában XXII. János (1316–34) idején
kezdték ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban fölvette a római kalendáriumba, XII. Ince 1693-ban nyolcnapossá bővítette az ünnepet, amely XI. Kelemen rendelte parancsolt ünneppé.
A Szeplőtelen Fogantatásról szóló dogmát Boldog IX. Piusz
hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án
megáldotta és felszentelte a Szeplőtelen Fogantatás szobrát a
római Piazza di Spagnán.
IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal
hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án:
„Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának,
Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”
A Szűzanya 1858. március 25-én így mutatkozott be Bernadette
Soubirous-nak a Lourdes melletti Massabielle-barlangban: „Én
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”
Szent XXIII. János pápa 1958-ban felkereste a Piazza di
Spagnát, és egy kosár fehér rózsát helyezett el a Szeplőtelen Fogantatás-szobor tövében. A hagyományt Boldog VI. Pál, Szent
II. János Pál és XVI. Benedek is folytatták, és Ferenc pápa is.
KARITÁSZ FELHÍVÁS!
Készíts angyalbatyut egy nehéz sorsú gyermeknek! A Katolikus Karitasz ajándékgyűjtő akciójához csatlakozz te is!
Összeállított dobozokat vagy dobozba szánt ajándékokat a kijelölt gyűjtőpontokon adhatod le országszerte! Hogyan készíts?
1. Válogass össze jó állapotban lévő játékokat, apró ajándéktárgyakat, édességet, pipere holmikat.
2. Tehetsz bele személyes üzenetet, jókívánságot, képeslapot
vagy rajzot is.
3. Keress egy dobozt, amibe beleférnek ezek. (Ha nincs dobozod, hozd el zacskóban a gyűjtőpontra és mi bedobozoljuk!)
4. Írd rá a dobozra, hogy hány éves fiú vagy lány számára készítetted!
5. Hozd el a dobozt az egyik gyűjtőpontra!
Kérjük, ne tegyél a dobozba törékeny, folyékony vagy romlandó ajándékot! (Ezek tönkre tehetik meglepetésed!)
Adhatsz angyalbatyut on-line adományozással is: www.karitasz.hu. Néhány ezer forintból összeállítjuk csomagodat egy
gyermeknek! Segíthetsz a 1356-os adományvonal hívásával is!
Hívásonként 500,- forinttal támogathatod a gyűjtést! Legyen
ünnep a karácsony még több gyermeknek! További információt
a www.angyalbatyu.hu oldalon találsz!
Józsefvárosi gyűjtőpont - Gyűjtés ideje: 2018.12.02-16.
Helyszín: Józsefvárosi Szent József Plébániatemplom
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.
Iroda: hétfőn, szerdán 9-11ó és 14-15ó, pénteken 9-13ó
Templom: köznap: 16-18ó, szombat 17-19ó, vasárnap: 8.30-12ó
és 16-19ó. Kapcsolat: Varga Éva Anikó, Tel: +36 20 262 6419

ADVENT KÍVÜL ÉS BELÜL
– Huszonöt kérdés és válasz segít a készületben
Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgika tanárát kérdeztük az adventről –
a készületről és annak eszközeiről –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban.
1. Mit jelent pontosan az advent kifejezés? Advent a latin adventus, vagyis eljövetel szóból származik.
2. Hogyan és mikor alakult ki? A gallikán liturgiában a vízkereszti (január 6.) felnőttkeresztelésre előkészítő négyhetes időszak volt. Az 5. században a karácsony (december 25.) vált a jelentősebb ünneppé, és ez előtt alakult ki először hathetes, majd
Szent Szimpliciusz pápa (5. szd.) alatt a mai négyhetes formája.
3. Az adventi időszak minden évben változik? Nem, csak a
hossza... Adventet a karácsony előtti négy vasárnap határozza
meg. Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy vasárnap után következik, és ebből
adódóan a negyedik hét lehet egészen rövid is (mint idén, maga
a vasárnap csak a hét), és egészen hosszú is (mint tavaly, amikor karácsony szombatra esett).
4. December 24. még az adventhez tartozik, vagy már karácsony? December 24. az adventi idő utolsó napja. Ez még nem
karácsony, de a sötétség beálltával fokozódik a várakozás, mert
tudjuk, hogy ez az az éjszaka, amikor megszületik az Úr. A régebbi egyházfegyelemben még ez a nap böjti nap volt, ezért hagyományos ételeink böjtösek ezen az éjszakán: a hal, a mákos
guba, stb. A várakozás az éjszakai misével ér véget, ahol meghalljuk az örömhírt: megszületett.
5. Miért lett ez az egyházi év kezdete? Többféle évkezdetet
használnak a különféle naptárak – ismerünk januári, márciusi
polgári évkezdést is; az advent a megtestesüléssel kezd, illetve
az arra való felkészülés időszakával. Önmagában az advent
„nincs meg”, ezért került a karácsonnyal együtt az év elejére.
6. Miért kezdődik a görögkatolikusoknál előbb az advent? A
történeti résznél jeleztük, hogy az 5.szd-ban volt már 6 hetes az
advent, Szent Mártontól számolva. Ezt a hosszabb böjti készületet tartják keleti rítusú testvéreink a 6 hetes adventtel.
7. A görögkatolikusok koszorúján hat gyertya van… Az adventi
koszorú csak a 19. szd-ban jelenik meg, a görögkatolikusok pedig „inkulturálták” az új polgári szokást: hat adventi vasárnapjukhoz hat gyertyával.
8. Milyen liturgikus jellemzői vannak az adventi időszaknak?
Advent csöndesebb idő, kevesebb orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítéssel, lila miseruhával és hajnali misékkel,rorátékkal.
9. Miért más a Gaudete, azaz örömvasárnap ünneplése? Advent
harmadik vasárnapján a mise kezdő éneke a Gaudete in Domino
kezdetű, a Filippiekhez írt levélből: „Örvendjetek mindig az Úrban, ... mert az Úr immár közel van hozzánk!” Túl vagyunk az
advent felén, már ide látszik karácsony. A liturgia ezt a miseruha színében is kifejezi, a szigorú liláról rózsaszínűre változik.
10. Ekkor mást kell tennünk, mint a többi vasárnapon? Érdemes
itt már ráfordulnunk a „célra”: amit nem sikerült megtennünk,
azt érdemes elengednünk, és már csak a fontosra figyelnünk.
11. Adventben sokan mennek a hajnali misékre. Ennek eredete?
A karácsony előtti 9. napon kezdték a 7. szd-ban az Ó antifónákat, és ekkor volt egy hajnali mise. A középkorban térségünkben már advent minden napján „divatba jött” a korai mise.
12. Miért 6 órakor kezdődnek a roráték? A hajnal a várakozás és
a reménykedés időszaka. Ugyanakkor a korán keléshez szükség
van önfegyelemre, az időbeosztásunkat is alávetjük Istennek, a
várakozásnak. Nemcsak lelki, hanem nagyon testi is lesz így a
készületünk. A 6 óra egyébként nem előírás, van, ahol fél 7-kor,
van, ahol korábban kezdődnek a szentmisék.
13. Kötelező vagy ajánlott elmenni a roráte misékre? A roráte
mise térségünk szép hagyománya, Rómában például nem is na-

gyon hallottak róla az emberek. Teljesen szabadon dönthetünk
néha egy-egy roráte mellett. Nem is teljesítményre megy az advent. És fontos a felelősség is: a földműves embernek a december nyugodt, korai lefekvéssel telt, telik; a városi, modern embernek egész nap ugyanúgy helyt kell állnia.
14. Adventi koszorút még azok is készítenek, akik talán nem is
vallásosak. Ez csak egy szokás, vagy van más jelentősége is? A
19. szd-ban egy német evangélikus lelkész készítette az első adventi koszorút, és naponta mindig eggyel több gyertyát gyújtott
rajta. Ennek egyszerűsített változata terjedt el aztán: vasárnaponként egy-egy gyertyával többet gyújtunk. A koszorú otthonainkba varázsolja a várakozást, a meghittséget, főleg, ha a család este le tud mellé ülni egy kis időre. A templomban persze
nagy liturgikus műgonddal gyújtogatjuk a gyertyákat. Olyan kapocs a koszorú, amely se nem liturgikus, se nem profán. Paraliturgikus, amely összeköti otthonainkat templomainkkal.
15. Sokszor látni alaposan feldíszített koszorúkat. Van jelentősége annak, hogyan néz ki a koszorú? Sok plébánián advent
első vasárnapja előtti szombaton van közös koszorúkészítés. Én
is voltam ilyenen, érdekes látni, ahogy mindenki a maga ízlése
szerint készíti a koszorút. Vannak lényeglátó minimalisták és
szertelenül örvendezők. Szép látni a sokféleséget.
16. Miért négy gyertya van a koszorún? A négy vasárnapot jelzi
a négy gyertya. Minden vasárnap eggyel többet gyújtunk meg:
ahogy megyünk bele a sötétségbe, az egyre hosszabb éjszakákba, úgy nő a fény a koszorún, végül pedig a karácsonyfa borítja
fénybe a leghosszabb éjszakát.
17. Azt is hallottam már, hogy a katolikus hívő koszorúján 3 lila
és 1 rózsaszín gyertyának kell lennie… Igen, a liturgikus színek
is megjelenhetnek a gyertyákon, a lila és rózsaszín miseruhákra
utalva. De ez nem szabály, és nem érdemes leszólni azokat,
akiknek négy lila vagy akár 4 piros gyertyájuk van.
18. Adventi naptárt is sokan használnak, még azok is, akik nem
vallásosak. Van ennek valami jelentősége? Ennek csak személyes jelentősége van, segédeszköz a készülődéshez.
19. Helyes, ha a naptárt nyitogató gyerekeket csokoládéval jutalmazzuk? Nem tudom. Én mindig örültem neki. Érdemes tisztázni előtte, hogy a gyermek nem tett-e édességböjtre fogadalmat az advent elején, mert akkor nagy kiszúrás.
20. Az adventi időszak egyben böjt ideje is. Van valamilyen előírás arra, hogy miként készüljünk testileg és lelkileg Jézus
Krisztus megszületésére? Jelenleg nincs böjti előírás, de a viszszafogottság, csend, több ima és lelki olvasmány mind ajánlott.
Fontos azonban, hogy tiszta szívvel várakozhassunk: minél
előbb éljünk a bűnbocsánat szentségével!
21. Mi a mércéje a lemondásnak? Csupán az étkezés visszafogása elegendő? Bármi lehet, ahol a testem alapvető vágya, igénye helyett az előzetes elhatározásom győz. Lehet ez étel, ital,
szórakozás, időbeosztás, korai kelés – a fontos az erkölcsi győzelem: nem a farok csóválja a kutyát.
22. Az irgalmasság cselekedeteivel is fel tudunk készülni a karácsonyra? Igen.
23. Az advent az újrakezdés ideje is. Hogyan tudjuk tartósabbá
tenni az adventben még bennünk lévő jó szándékot? Írjunk naplót! Lelki naplót, elhatározásokról, vágyakról, jó ötletekről (a
Szentlélek adja a jó ötleteket!), meglátásokról, érzésekről. Ezt
olvassuk át és folytassuk januárban!
24. A családi körbe vagy inkább a plébánia körébe való az adventi készülődés? Kereszténység 24 órás vállalkozás. Mindenütt
ugyanazt éljük, adott közösséghez, helyhez, időhöz hangolva.
25. Egyszerre várjuk ilyenkor Krisztus születését és második eljövetelét. Az egyik inkább örömet, a másik sokakban félelmet
vált ki. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? A félelem jogos: összedől a világ. Az öröm már a hité: mindez a minket szeretetből teremtő és üdvözíteni akaró Isten tenyerén történik.
Magyar Kurír

