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„Az adventi időszak várakozás az Úrra, aki mindnyájunkat meglátogat az ünnepen, eljön mindnyájunk szívébe.” 

Nap Egy gondolat Ferenc pápától Tennivaló 

ADVENT  
1. VASÁRNAPJA 

Iz 63,16-64,7 - Kezed 
alkotása vagyunk 

Imádságunk nem korlátozódhat vasárnaponként 
egy órára. Fontos, hogy mindennapi kapcsolatunk 
legyen az Úrral. 

Közös családi ima, az együtt 
elkészített adventi koszorú első 
meggyújtott gyertyájánál. 

12.01. hétfő 

Iz 2,1-5 - Menjünk fel 
az Úr hegyére! 

Úrtól kell kérnünk, hogy szabadítson meg a 
megosztottságtól, az egymás közötti harctól, az 
önzéstől és a pletykálkodástól. Mennyi kárt tud 
okozni a pletykálkodás! Éppen ezért, soha ne 
pletykáljunk! Soha ne beszéljük ki egymást! 

Ha nehéz szeretnünk osztálytár-
sat, munkatársat, szomszédot, 
rokont, ma kritizálás helyett ke-
ressük meg benne a jót! Dicsér-
jük meg pletykálkodás helyett! 

12.02. kedd 

Iz 11, 1-10 - Az Úr lelke 
nyugszik rajta 

Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy kibékül-
tetek volna egymással! A békességet minden nap 
újra kell teremteni a családban. Kérem, köszönöm, 
bocsánat! - ismételjük ezt a három szót a családban. 
Minden nap bocsássatok meg egymásnak! 

Átgondolni, van-e haragosunk, 
felnőttnek, gyereknek, békül-
jünk ki vele! 

12.03. szerda 

Iz 25,6-10 - Itt van az Úr, 
benne reménykedtünk: 
vigadjunk és örüljünk! 

Az irgalmasság az igazi erő, amely képes megvál-
tani az embert és a világot a bűntől és a rossztól. 

Látogassuk meg a nagyszülő-
ket, segítsünk nekik bevásá-
rolni, takarítani! 

12.04. csütörtök 

Iz 26,1-6 - Az Úr örökké 
megmaradó szikla 

Egy keresztény szíve olyan, mint az utolsó vacsora 
asztala. Meg kell terítenie az Oltáriszentség szá-
mára! 

Szakítsunk időt betérni egy 
templomba rövid szentség-
imádásra. 

12.05. péntek 

Iz 29,17-24 - Azon a 
napon a vakok szemei 
látni fognak 

Ahol Jézus van, ott mindig jelen van az alázat, a 
szelídség és a szeretet. 

Elsőpéntek - Jézus Szíve- tisz-
teletének napja van. Próbál-
junk meg szentmisére menni, 
gyónni, áldozni. 

12.06. szombat 
Szent Miklós püspök 

Iz 30,18-26 - Megke-
gyelmez az Úr, ha hoz-
zá kiáltasz 

Jézus követése határozottan ez: szeretetből nyomába 
szegődni, ugyanazon az úton haladni, amin Ő jár. Kérjük 
mi is Jézus követésének kegyelmét, hogy azon az úton 
járjunk, amelyre ő tanított meg bennünket. Ő pedig soha 
nem hagy minket magunkra, mindig velünk marad. 

Látogassunk meg egy beteget 
(rokont, barátot, osztálytársat) 
kórházban, otthon! 

ADVENT  
2. VASÁRNAPJA 

Iz 40,1-11 - Építsetek 
utat a pusztában az 
Úrnak! 

Kérjük az Urat, hogy adja nekünk ma fényének ke-
gyelmét, tanítson meg bennünket arra, hogy megkü-
lönböztethessük: mikor származik tőle a fény és mi-
kor van szó mesterséges fényről, az ellenség fényé-
ről, amelynek célja, hogy megtévesszen bennünket. 

Megtalálni a lehetőséget, vi-
gyázni egy baráti család gye-
rekeire, hogy a szülők kettes-
ben el tudjanak menni! 

12.08. hétfő 
Szűz Mária Szeplőtelen 
fogantatása 

Ef 1,3-12 - Kiválasztott, 
hogy szentek és fedd-
hetetlenek legyünk 

Kérjük Máriát, segítsen bennünket, hogy tekinte-
tünket Jézusra szegezzük, mindig kövessük őt, 
akkor is, ha ez elkötelezettséget igényel. 

A család közösen imádkozza 
el a rózsafüzért, legalább egy 
tizedet! 

12.09. kedd 

Iz 40,1-11 - Keressétek 
az Urat, míg megtalál-
ható 

Szentek akarunk lenni? Mindnyájan? Éljük meg 
örömmel hitünket, hagyjuk, hogy az Úr szeressen 
bennünket, imádkozzunk Istenhez ezért az ajándé-
kért, magunk és a többiek számára. 

Egy nem kedvelt osztálytárs-
sal, munkatárssal valami jót 
cselekedni, apró meglepetést 
a táskájába csúsztatni. 

12.10. szerda 

Iz40,25-31 - Akik az Úrban 
bíznak,új erőre kapnak 

A nagylelkű ember mindig boldog. A kicsinyesnek 
megráncosodik a szíve, és sohasem éri el a bol-
dogságot. 

Teréz anya nővéreihez elláto-
gatni, vinni valami alapanyagot, 
amiből ők ebédet tudnak főzni. 

12.11. csütörtök 

Iz 41,13-20 - Ne félj! Én 
megsegítelek 

A hit nem egy dekorációs, díszítő elem. Hittel ren-
delkezni annyit jelent, hogy valóban Krisztust he-
lyezzük életünk középpontjába. 

Meghallgatni egy szép zenét, 
hangversenyt, orgonazenét. 
Közben átgondolni mit jelent 
számunkra a hit! 



12.12. péntek 

Iz 48,17-19 - Bárcsak 
figyelnél parancsaimra 

Jézus nyomába szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk 
a keresztutat, nem pedig azt, hogy építjük karrie-
rünket 

Bűnbánat – készülni a gyónás-
ra - hibáink jóvátétele. 

12.13. szombat 
Szent Lúcia szűz, vértanú 

Sir 48,1-4.9-11 - Illés 
ismét eljön 

Az úton járás művészetében nem az a fontos, hogy 
ne essünk el, hanem hogy ne maradjunk a földön. 

Közös családi „zarándoklat” 
Makkosmáriára, Máriaremetére, 
egy Mária-szoborhoz, képhez. 

ADVENT  
3. VASÁRNAPJA  

Iz 61,1-11 - Hirdetem 
az Úr kegyelmét 

 A keresztény az öröm embere! 
Vidám együttlét, közös családi 
társasjátékozás. 

12.15. hétfő 

Mt 21,23-27 - Csillag 
jön fel Jákobból, királyi 
pálca támad Izraelből 

A valódi hatalom az egyházban a szolgálat. 
Hajnali szentmisén részt venni 
és valamilyen szolgálatot vál-
lalni. 

12.16. kedd  

Mt 21, 28-32 - A sze-
gény és nincstelen nép 
az Úrban keres oltalmat 

Az imádság nem varázslat, hanem az Atya ölelő 
karjaira való ráhagyatkozás. 

Elmondani egy imát a 
papjainkért! Ne legyen egyetlen 
magyar nyelvű lelkipásztor sem, 
akiért nem imádkozik valaki! 

12.17. szerda  

Mt 1,1-17 - Nem távo-
zott el Júdából a jogar 

Az igazi szeretet egy kis bátorságot igényel: küzd-
jük le a félelmet, hogy bepiszkítjuk kezünket, ami-
kor segítünk az arra leginkább rászorulóknak.” 

Finom sütemény sütni, majd 
szeretettel odaajándékozni egy 
hajléktalannak. 

12.18. csütörtök 

Mt 1,18-24 - Igaz sarjat 
támasztok Dávidnak 

A hit testvérekké tesz bennünket. Haladjunk előre 
ezen az úton bizalommal és örömmel! A keresz-
tény legyen mindig örömmel teli, mivel olyan sok 
megkeresztelt testvérünk van, akik velünk együtt 
haladnak az úton és segítenek nekünk. 

Ima elhunyt családtagokért, 
betegekért, rokonokért, csalá-
dokért, rászorulókért, magá-
nyosakért. 

12.19. péntek  

Lk 1,5-25 - Sámson fel-
növekedett: az Úr lelke 
működni kezdett benne 

Olyan kapcsolatról van szó, amelyet a szívünkkel élünk 
meg: ez barátságunk Istennel, amelyet Jézus adott 
nekünk, olyan barátság ez, amely megváltoztatja az 
életünket, lelkesedéssel és örömmel tölti el szívünket. 

Ma rövid időre betérni egy 
templomba szentséglátogatás-
ra. 

12.20. szombat 

Lk 1,26-38 - Íme a szűz 
fogan és fiút szül 

A kereszt misztériuma a szeretet misztériuma, amit 
az imában lehet megérteni. Imádkozva és sírva, a 
kereszt előtt térdelve. 

Időt szánni a Szentírásra – 
Isten igéje szólítson, tanítson, 
megérinthessen. 

ADVENT  
4. VASÁRNAPJA  

Lk 1,26-38 - A te házad 
és királyságod örökre 
megmarad 

Az eldobott étel olyan, mintha a szegények asztalá-
ról loptuk volna el. 

Ebédre meghívni egy magá-
nyos barátot, rokont, osztály-
társat. 

12.22. hétfő 

Lk 1,46-56 - Az Úr tel-
jesítette kérésemet 

Kedves fiatalok, ne féljetek határozott lépéseket 
tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy egyedül 
benneteket! 

Látogatás egy szeretetotthon-
ban gyerekeinkkel, fiatalokkal. 
Örömet szerezni az időseknek, 
betegeknek! Éneklés, saját ké-
szítésű süti ajándékozása. 

12.23. kedd 

Lk 1,57-66 - Elküldöm 
követemet, aki egyen-
geti utamat 

Ne féljünk megbocsátást kérni Istentől. Ő sosem 
fárad bele a megbocsátásba. Isten tiszta irgalom. 

Lelkünket és otthonunkat meg-
tisztítva várjuk a Messiást! 

12.24. szerda  

Lk1, 67-79 - A te házad 
és királyságod örökre 
megmarad 

Mária „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek, 
hogy Ő oldja fel ősi engedetlenségünk csomóit, 
Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden Is-
tenhez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk 
csomóit az Atya irgalmasságával. Mária hite Jé-
zusnak emberi testet ad. 

Kérjük az Úristent, hogy le-
gyen szeretet és béke család-
jainkban. 

 


