
ADVENT

Összeállította: Quirin Károlyné Ágnes
hitoktató                      



ANGYALI ÜDVÖZLET



Advent első vasárnapján színezd ki a rajzot, és tanuld meg, hogyan köszöntötte az angyal Máriát, 
amikor megmondta neki, hogy Jézus édesanyja lesz.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! 
Az Úr van teveled! 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse
 JÉZUS!

Mit jelentenek ezek a szavak? 
Üdvözlégy:
Az angyal nem azt mondta, hogy szervusz, vagy jó napot, hanem: 
üdvözöllek, örömmel látlak, boldogan köszöntelek
Kegyelemmel teljes:
Isten nagyon szeret téged, egészen eltölt szeretetével
Az Úr van teveled:
Sosem vagy egyedül, Isten veled van, mindig, minden körülmény között szeret téged
Áldott vagy Te az asszonyok között:
Csodálatos, kitüntető feladatot kaptál Istentől, nagyszerű terve van veled, Isten számít Rád
Áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus:
Az a pici baba, akit majd a szíved alatt hordasz, nem akárki lesz ám, hanem a Megváltó, akire már 
olyan régen várt az egész emberiség.

Igy tanuld meg szeretettel ezt az imádságot! 



JÓZSEF ÉS MÁRIA SZÁLLÁST KERES
„ Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 
3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, 
mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. “ (Lk 2, 1-5) 



Mérgesek vagyunk, irigyek, önzők vagyunk, nincsen bennünk elég szeretet. 
Kérjük Jézus Édesanyját:

Asszonyunk Szűz Mária, 
Istennek szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért, 

most és halálunk óráján. Amen

Mária és József 
szerettek volna valahol 
megpihenni a hosszú és 
fárasztó út után. Jártak 
házról házra, de sehol 
nem akarták őket 
beengedni.
Ugye Te adnál nekik 
helyet. Beengeded őket 
ebben az Adventben a 
szívedbe? 
Jézus születésének 
ünnepére készülve 
gondolj minden nap 
egyre nagyobb 
szeretettel RÁ és Szűz 
Máriára, Szent Józsefre. 
Így meglátod 
Karácsonyra a szíved 
egészen tele lesz 
szeretettel.



Pásztorok keljünk fel!
Hamar induljunk el…

Tanuld meg:
Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok

Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.

Istennek Fia aki született jászolban, jászolban
Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.



A kis Jézus megszületett, örvendjünk! 
Elküldötte ő Szent Fiát Istenünk.

Betlehemben fekszik rongyos jászolban, 
Azért van oly fényesség a városban.

Áldott, békés Karácsonyt kívánunk!


