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A bűnbánat szentsége I. 
A bűn, a gonosz győzelme bennünk. 
A bűnbánat a Szeretet győzelme bennünk. 
Az Advent útkészítés a Szeretetnek. 
A Karácsony, az embert szerető Isten nagy tettének ünnepe, hogy Jézusban emberré lett. 
A Szeretet ünnepére régi szép szokás szerint úgy készül a hívő magyar, hogy elvégzi 
szentgyónását. Teszi ezt azért, hogy amit ünnepel, az önmagában is megtörténjen. A 
Szeretet legyőzze a bűnt, a szíve nyitott legyen Jézus befogadására, aki ma is emberi 
testbe öltözve érkezik. 
Ennek lehetőségét kínálja az egyház a Jézus Krisztus által alapított bűnbánat 
szentségében. Amint az Eucharisztiát, úgy ezt a szentséget is alaposan előkészítette Isten 
az üdvtörténet egész folyamán. A Biblia már az első könyvében, a Teremtés könyvében 
beszámol a Gonosz győzelméről, hogy az embert engedetlenségre, szembefordulásra 
bírja, az őt szeretettel körülvevő Isten ellen. De az ígéret is azonnal elhangzik, hogy az 
asszony ivadéka a kígyó fejére tapos. Ettől kezdve az egész Ószövetség, mondhatni arról 
szól, milyen reménytelen küzdelmet folytat az ember a bűnnel. Áldozatokat mutat be, 
könyörög a bűnbocsánatért, de sohasem lehet biztos abban, hogy Isten megbocsátott. A 
prófétáknál megjelenik az ígéret, hogy majd jön a Szabadító, a Messiás, aki elveszi 
bűnünket. Azzal tisztában van az ószövetség embere, hogy a bűn Isten ellen van és azt 
egyedül Ő bocsáthatja meg. Így érthető, hogy amikor elérkezik a Messiás, de nem ismerik 
föl, akkor megbotránkoznak bűnbocsátó szavain (Lk 5,17-26 a tetőn lebocsátott bénának 
mondja „bűneid bocsánatot nyertek”). Ekkor Jézus megmagyarázza, hogy az 
Emberfiának van hatalma a bűnök megbocsátására, és gyakorolja is ezt a hatalmat. Sőt 
tanítványait is felkészíti a bűnbocsátó hatalom gyakorlására. Péternek Fülöp Cezáreáján 
ígéri meg ezt a hatalmat (Mt 16,18-19), a tizenkettőnek pedig feltámadása után (Jn 20,22-
23) és ezt tekintjük a bűnbánat szentsége alapításának is: „Vegyétek a Szent Lelket! 
Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, nem nyer 
bocsánatot.”  
Jézust a Szent Lélek ereje öltözteti emberi testbe Mária méhében. Ugyanez a Szent Lélek 
teremti újjá a bűnbánó embert, a bűnbánat szentsége által.           András atya 
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Események templomunkban 
 

December 15-én 17:30-kor kezdjük a Szállást keres a Szent Család kilencedet. 
December 16-án lesz templomunkban az elsőáldozás. Imádkozzunk értük, hogy 
megmaradjanak a hitben és az Egyházban. – Délután 17:00 órakor lesz a Szállást keres a 
Szent Család kilenced második alkalma. 
December 21-én Palánki Ferenc megyéspüspök mutatja be a Rorate szentmisét. 
December 22-én 15:00 órai kezdettel kézműves foglalkozás keretében karácsonyi díszek 
készítésére  szeretettel várjuk a Kedves Családokat ! 
December 24-én 24.00 órakor kezdődik az éjféli szentmise. 
December 25. Urunk születésének ünnepe. Karácsony. Parancsolt ünnep. 
December 26. Szt. István első vértanú ünnepén 18:00 órakor lesz templomunkban 
szentmise. 
December 30. Szent Család, Jézus, Mária József ünnepe. Templomunk búcsúnapja. 
December 31-én 18 órakor év végi hálaadás. – 23:50-re a templomba várjuk azokat, akik 
áldással szeretnék kezdeni az újévet. 
Január 1. Mária Istenanyaságának ünnepe. Újév. Parancsolt ünnep. A béke világnapja. 
Január 6. Urunk megjelenése. Vízkereszt. Parancsolt ünnep. 
Január 13. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 
 

Lelkigyakorlat Nyírbátorban nov.29-30-án 
 

az egyházmegyei szociális intézmények dolgozói részére, a debreceni Szent Erzsébet 
Otthon – közösségünkhöz tartozó –két munkatársa szemszögéből 
 

Számunkra olyan volt ez a két nap, mintha megállt volna az idő. Tibor atya szavai által 
szólt hozzánk az Isten. Ezért az ő gondolatait tolmácsolnánk, amit magunkének is 
érzünk. A keresztény ember másokért élő, másokat szolgáló ember. A munkánk során 
meg kell látnunk a segítségre szoruló embert, és az a feladatunk, hogy elvigyük őt 
Jézushoz. Ez sokszor nehéz feladat, mert ezek az emberek elvesztették a méltóságuk 
nagy darabját, sokszor nem értékelik a munkát, amit értük teszünk. Ehhez kell a mi 
elkötelezettségünk, a mi hitünk. A kérdés, hogy tudom-e úgy végezni a munkámat, hogy 
meglátszódjon a hitem. Nekünk Jézus arcát kell megmutatni azoknak, akik ránk vannak 
utalva. A betegség az emberi létünkből fakad, nem Isten büntetése. Mindannyian 
megerősítést kaptunk, hogy ez az élethivatásunk, szolgálni másokat, amit éppen most 
végzünk, jó úton járunk. A lelkigyakorlat lényege volt, hogy az Isten finom rezdüléseit 
meghalljuk a szívünkben. 
Nagyon jó volt hasonló lelkületű és hivatású emberekkel találkozni. Rájöttünk, hogy bár 
különböző területeken dolgozunk, mégis egy a célunk, az üdvösség és, hogy másokat is 
elvezessünk oda. Köszönjük ezt az élményt a résztvevőknek és Tibi atyának.    
                            Somogyiné Hock Cecília 
 
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek” (Róm 8,26)  
Az utóbbi időben testileg, lelkileg elfáradtam. Hagytam, hogy a „világ zaja”magával 
ragadjon. Hiányt, ürességet éreztem. Kerestem a lehetőséget a megállásra, az elvonulásra, 
ám Isten ismét megelőzött! Így örömmel mondtam igent a Tibor atya által szervezett 
lelkigyakorlatra - elmentem Jézussal a pusztába. 
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Két napig Isten volt első helyen nekem, és én voltam első helyen magamnak.  
Munkám az idős, a beteg emberek ápolása, gondozása, amit nagyon szeretek. Sokat 
gondolok rá munkám során, hogy Jézus az adott helyzetben mit tenne. Megsimogatná? 
Bekötözné? Közel hajolna? Lecsendesítené? Nevetne,- sírna vele? S, ha Jézus lenne ott, 
mit tennék? 
Rájöttem, hogy legfontosabb számomra a minőségi idő és a csend, amit nekem kell 
megteremtenem magamban. Hogy aztán a csendben minőségi időt tölthessek Istennel. 
Minőségi időt a családommal, és minőségi időm legyen minden rám bízott lakóra. Hiszen 
a legfontosabb a saját, a családom, és a rám bízottak üdvössége. 
Fontos még számomra az elismerő szó! Hogy engem dicsérjenek és én dicsérjek.  
Megkapom…? Megadom…? Az advent a várakozás, vágyakozás ideje. Vágyom rá, hogy 
„Istent nézzem és hagyjam, hogy Ő nézzen!”             Báránkóné Ildikó 
 

Karácsony 
 

Mindenható Istenünk, megtestesült Igéd új fénye áraszt el minket. Kérünk, add, hogy az 
a világosság tündököljön tetteinkben is, mely a hit által már lelkünkben ragyog! 

  
Testvéreim! A mai nap az üdvösségünk születésének az ünnepe. Akinek él a lelke és  
hallja az Egyházban a hívó szót, és ma szentmisére megy és megáldozik, jelét adja annak, 
hogy Istenem, mint a pásztorok, én is meghallottam az örömhírt, hogy megszületett az 
Üdvözítő és tudom, hogy hol kereshetem. És eljöttem Hozzá.  
És ez magyarul azt jelenti, hogy ha azt akarom, hogy a karácsony békéje az enyém legyen, 
akkor meg kell bocsátanom, illetve bocsánatot kell kérnem a mellettem lévő embertől, 
családban, egyedül, szerzetben, papként – teljesen mindegy. Emberként. Mert ember 
vagyok.          Dr. Diós István: „Az Úr nem késlekedik, hanem eljön” 
 

Betlehem 
Nevének jelentése: „a kenyér háza”. Itt található Jákob szeretett asszonyának Ráchelnek 
a sírja, 3. világvallás szent helye. Itt született Dávid – ezért lett Betlehem Dávid városa. 
Ebben a városban született Jézus egy barlangistállóban. E hely fölé igen korán 
templomot emeltek (Születés temploma), mely ma a település keleti végében áll egy latin, 
egy görög és egy örmény kolostortól övezve. 
A város ma a Palesztin Autonóm Területhez tartozik. Az Autonómia Hatóság kikötése 
szerint a város polgármesterének kereszténynek kell lennie, ám a keresztény lakosság 
egyre fogy, manapság alig több 20 ezernél.                      TJP 
 

Szent István vértanú 
 

Az apostolok által a szegények gondozására kiválasztott hét diakónus egyike. Hamis 
tanúvallomások alapján ítélték halálra. Kr. u. 35-ben Jeruzsálemben – a keresztény 
hagyomány szerint –  a Damaszkuszi kaputól északra kövezték meg. Ő a keresztény 
egyház első mártírja. 
 
 

Templombúcsúnk ünnepére 
Szent Család – korunkban 
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Ismeretlenül is szeretettel köszöntöm a – debreceni Szent Család templom – 
Tócói Harangszó olvasóit. Fizikailag kb 250 km választ el egymástól, mégis egyfajta lelki 
rokonságban vagyunk, hiszen e sorok írója is Szent Család Plébániához tartozik 
(Budapest VI. kerület), mint annak a plébánosa. 

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy a polgári év utolsó 
vasárnapját a szülőkből és gyermekekből álló közösségnek szenteli, és megmutatja ennek 
a legszebb példáját: Jézus, Mária, József egységét.  

Az ünnep kialakulása és jelentőségének növekedése a társadalmi változásokkal 
ellentétes: ahogy gyengül a családok megbecsülése, annál inkább erősödik a Szent 
Családnak jelentősége.  

Az isteni kisded, édesanyja és nevelőapja egymás iránti szeretetének emlékét 
először a XVII. században, Kanadában ülték meg, majd XIII Leó pápa 1893-ban 
népszerűsítette, végül XV. Benedek pápa 1921-ben az egész egyház számára kötelezővé 
tette vízkereszt napját követő vasárnapra. A polgári esztendő utolsó hétvégéjére, 
karácsony nyolcadába 1969-ben került.  

Az Egyház ilyenkor a legnagyobb szeretetben élő családot: Jézust, Máriát, Józsefet 
állítja elénk. Miért válik olyan jelentőssé mai korunkban a Szent Családnak a szerepe? 
Mert ők, azokat az erényeket tudták megvalósítani, amelyeknek korunkban egyre 
nagyobb a hiánya.  

A Szent Családra közösen jellemző az összetartás, mert egymást segítik a 
nehézségekben, továbbá alázat és az engedelmesség, hiszen Mária igent mond Gábriel 
angyal kérésére (Lk 1,26-38), József az álmában kapott utasításokat követi (Mt 1,19-20), 
Jézus pedig növekszik engedelmességben (Lk 2,41-51). Az egyes tagokra külön-külön is 
felnézünk, mert Mária példát mutat az egyszerűség, a gyengédség, az odafigyelés és 
szolgálat megvalósításában. József tulajdonságai közül kiemelkedik a csendes hűség, a 
felelősségvállalás és az elfogadás. Jézustól eltanulhatjuk az Atya akaratának keresését és 
megvalósítását, továbbá az emberek iránti szeretetét.  

Legyen példa mindannyiunk számára a Szent Család, növekedjék közöttünk is az 
egység és az egyetértés. Az édesapák és nagyapák Szent József közbenjárásával sajátítsák 
el a családjukért hozott erőfeszítést és feleségük melletti kitartást. Az édesanyák és 
nagymamák a Szűzanya nyomán gyakorolják férjük iránt az apró figyelmességeket és 
csendben hordozzák a gondokat. A kisebb-nagyobb gyermekeket pedig jellemezze 
szüleik iránti megbecsülés, és a fiatal Jézushoz hasonlóan növekedjenek bölcsességben, 
korban és kedvességben. A Szent Család áldása legyen Mindnyájunkon!  

                   Rev.Dr.Udvardy Tamás  

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 December 16. (Advent 3. vasárnapja): Ministránsok 
 December 23. (Advent 4. vasárnapja): Szabóné Karácsony Annamária 
 December 30. (Szent Család vasárnapja): Asztalos család 
 Január 6. (Vízkereszt): Pallagné Ruszkabányai Ágnes 
 Január 13. (Urunk megkeresztelkedése) : Mária Légió 

Megér egy mosolyt 
Templomi hirdetés adventben –… és szentmise előtt meggyújtjuk az adventi koszorút. 


